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Abstract
The objectives of research are 1) study the current situation about social
welfare for the elderly Plai Bang Sub district Municipality Community, Bang Kruai,
Nonthaburi. 2) Study the guidelines to the social welfare by work and income for
Reduce poverty of Elderly person in Plai Bang Sub district Municipality Community,
Bang Kruai, Nonthaburi. Concurrent and qualitative and quantitative research model.
The sample consisted of 400 people in Plai Bang Sub district Municipality. The
research instruments were research questionnaires and in-depth interview forms.
Data were analyzed by T-test and one-way ANOVA.
The results of the research revealed that. (1) The current situation about
social welfare for the elderly are 1) the government sector should publicize the
information to entrepreneurs for promote the expansion of employment
opportunities for the elderly. 2) Seniors want to have full-time income 3) the elderly
want to have income from working with the private sector 4) the elderly have a plan
to increase their current income 5) Social welfare in the allowance for the elderly is
income that can support the family. And all items have evaluation results at a
medium level. (2) Overview analysis results of A guidelines to the social welfare by
work and income for Reduce poverty of Elderly person had an evaluation in high
level and When analyzing each aspect, it was findings that: 1) A work for Reduce
poverty of Elderly person had a success in high level. 2) Income for Reduce poverty
of Elderly person had a success in high level.
Keywords: social welfare, reduce poverty, elderly person
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมา
โดยประชากรเกือบ 1 ใน 4 ของประเทศเป็นประชากรผู้สูงอายุ โดยประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้
สูงวัย (aged society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2544 คือ มีประชาการอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) โดยปี พ.ศ. 2562 มีผู้สูงอายุ จานวน 11,030,287
คน แบ่งเป็นชาย จานวน 4,905,786 คน เป็นหญิง จานวน 6,124,501 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ,
2562) และกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society) ในอีก 10 ปีข้างหน้า
และจะสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) ในปี พ.ศ. 2576 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า
(ปราโมทย์ ปราสาทกุล , 2556) สาเหตุสาคัญที่ทาให้ จานวนผู้สู งอายุเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็ว (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2554) คือ (1) การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หรือการเกิดน้อยลง
โดยสตรีวัยเจริญพันธุ์มีจานวนบุตรลดลงจาก 4.9 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี พ.ศ. 2517 เหลือเพียง
ประมาณ 1.6 คน ต่อสตรี 1 คน ในปี 2556 และเหลือประมาณ 1.3 คน ในปี พ.ศ. 2576 (2) คน
ไทยมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการตายลดลง โดยเมื่อ 50 ปีก่อน อายุคาดเฉลี่ย ของเพศชาย 55 ปี เพศ
หญิง 62 ปี ในปี พ.ศ. 2557 เพศชายมีอายุเฉลี่ย 72 ปี เพศหญิง 79 ปี และอีก 10 ปีข้างหน้า อายุ
เฉลี่ยของเพศชายจะเป็น 76 ปี และเพศหญิง 83 ปี นอกจากนั้น จังหวัดที่มีดัชนีการสูงวัยมากที่สุด
10 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2557 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555)
ได้แก่ (1) จังหวัดลาปาง (ดัชนีสูงวัย = 143.5) (2) จังหวัดลาพูน (ดัชนีสูงวัย = 143.3) (3) จังหวัด
แพร่ (ดัชนีสูงวัย = 140.0) (4) จังหวัดสมุทรสงคราม (ดัชนีสูงวัย = 133.7) (5) จังหวัดสิงห์บุรี (ดัชนี
สูงวัย = 128.4) (6) จังหวัดชัยนาท (ดัชนีสูงวัย = 124.3) (7) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดัชนีสูงวัย = 121.1)
(8) จังหวัดพะเยา (ดัชนีสูงวัย = 120.1) (9) จังหวัดอ่างทอง (ดัชนีสูงวัย = 113.5) และ (10) จังหวัด
นครสวรรค์ (ดัชนีสูงวัย = 112.7)1
จากข้อมูลดังกล่าว ทาให้ ผู้สูงอายุจาเป็นต้องพึ่งพาการดูแลและส่วนหนึ่งก็ประสบปัญหา
ความทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะขาดคนดูแลหรือมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพัง ผู้สูงอายุบางคนก็
1

สังคมเยาว์วยั (young society) = ดัชนีต่ากว่า 50
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged society)

สังคมสูงวัย (aged society) = ดัชนี 50-119.9
สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) = ดัชนี 120 ขึ้นไป
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ไม่ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารที่ ดี คุ ณ ภาพชี วิ ต ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน โดยเฉพาะผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นชนบท (มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2554) จากข้อมูล พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 ผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท
อยู่ตามลาพังคนเดียว ร้อยละ 8.6 อยู่กับบุตร ร้อยละ 55.4 และอยู่กับคู่สมรส 18.5 ผู้สูงอายุไม่ได้
ทางาน ร้อยละ 2.8 และในปี พ.ศ. 2553 ผู้สูงอายุที่ยากจน อยู่ในชนบท ร้อยละ 13.8 ในปี พ.ศ.
2551-2552 ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าในระดับรุนแรง ร้อยละ 2.2
สาหรับในจังหวัดนนทบุรีนั้น ในปี พ.ศ. 2557 มีจานวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 198,100
คน คิดเป็นร้อยละ 13.9 ดัชนีสูงวัย = 111.5 (สถาบันประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) และ
ผู้สู งอายุ ที่อยู่ ในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีจานวนผู้สู งอายุ
จานวน 3,846 คน และในปี พ.ศ. 2562 มีจานวนผู้สูงอายุ 223,565 คน แบ่งเป็นชาย จานวน
96,206 คน และเป็นหญิง จานวน 127,359 คน และผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง
จานวน 2,418 คน แยกเป็นชาย 1,009 คน เป็นหญิง 1,409 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2562) และ
เป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยเลือกเข้าไปศึกษา เพราะเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทที่น่าสนใจศึกษา (บางชุมชนมีการ
ทาเกษตรกรรมและบางชุมชนมีสภาพเป็นเมือง) จาเป็นต้องมีกลไกลและกระบวนการในการดูแล
เพื่อให้สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุดีขึ้น ภายใต้แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(Community-based social Welfare) โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน อาสาสมัครในชุมชน
องค์กรเครือข่ายภาครัฐ เอกชน มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้การหนุน เสริ ม ซึ่งจะทาให้ เกิดความเข้มแข็งในชุมชนที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภายใต้สวัสดิการสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และสวัสดิการที่เกิ ดขึ้นกับผู้ สูงอายุจะเกิดจากความ
ต้องการของผู้สูงอายุเอง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุหรือเครือข่ายผู้สูงอายุในการดูแลซึ่งกัน
และกัน ซึ่งผู้วิจัยหวังว่าการศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสาหรับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาตาบลปลายบางจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้งานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างในการ
นาไปปฏิบัติ
1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาล
ปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างไร
1.2.2 แนวทางการส่ งเสริ มสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความ
ยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ควรเป็นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุในชุมชน
เทศบาลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลด
ความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.4 สมมติฐานการวิจัย
การส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้แตกต่างกันเมื่อจาแนกตาม เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบล วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้
ผู้สูงอายุ
1.5 ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กันไป เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกถึง
แนวความคิด หลักการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลด
ความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1.5.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการสังคม (Social Welfare)
1.5.1.2 แนวคิดสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของประชาชากรที่ใช้ในการศึกษาดังนี้
คือ
1.5.2.1 เชิงปริมาณ จานวนผู้ สู งอายุในชุมชนเทศบาลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี (ใช้สูตร Taro-Yamane ในการคิดคานวณกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 400 คน
(ที่มา: สานักงานปลัด เทศบาลปลายบาง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)
1.5.2.2 เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คือ กลุ่มผู้สูงอายุ
จานวน 10 คน (เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง)
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาในการศึกษา คือ
ช่วงระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - สิงหาคม พ.ศ.
2561 โดยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นเวลาทั้งสิ้น
1 เดือน
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1.5.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้เฉพาะ
ผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้น
พื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ ด้านการทางานและการมีรายได้ ตลอดจน
สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
1.6.2 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
1.6.3 การทางาน หมายถึง ภาวการณ์การมีงานทาของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นและลดความยากจน
1.6.4 รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพ การร่วมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ
การอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและลดความยากจน
1.7 ประโยชน์ของงานวิจัย
1.7.1 ทาให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชนเทศบาลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.7.2 ทาให้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อ
ลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
1.7.3 ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและการจัดสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จั ง หวั ด นนทบุ รี ตลอดจนการบริ ห ารงานขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อ
ลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี . (A
guidelines to the social welfare by work and income for Reduce poverty of Elderly person in
Plai Bang Sub district Municipality Community, Bang Kruai, Nonthaburi) เป็นการศึกษาที่
ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมการทางานและการมีรายได้ของผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงในชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในช่วงปลายชีวิตอีกด้วย
ดังนั้นแล้ว การส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ส ามารถช่วยลดความยากจนลงได้ ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง
ส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะทาให้ผู้สูงอายุได้มีงานทา มีอาชีพ ตลอดจนการอบรม
อาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้และไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน
จากที่ได้กล่ าวมาข้างต้น ในบทนี้ ผู้ วิจัยจึงได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
2.1.1 ความหมายของผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุจัดเป็นวัยที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต ลักษณะและพัฒนาการในวัยนี้จะตรงข้าม
กับวัยเด็ก คือมีแต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะดาเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป จึงเป็นการยากที่จะกาหนดว่าบุคคลใดอยู่ในวัยสูงอายุ เกณฑ์ที่สังคมจะกาหนดว่าบุคคลใดเป็น
ผู้สูงอายุนั้น จะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมซึ่งได้มีผู้ให้คานิยามเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ ดังต่อไปนี้
“ผู้สูงอายุ ” หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ.
2546)
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ฮอลล์ (Hall, 1976, pp. 3-4) ได้แบ่งการสูงอายุของบุคคลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การสูงอายุตามวัย (Chronological Aging) หมายถึง เป็นการสูงอายุตามปีปฏิทินโดยการ
นับจากปีที่เกิดเป็นต้นไป และจะบอกได้ทันทีว่าใครมีอายุมากน้อยเพียงใด
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) ซึ่งเป็นการพิจารณาการสูงอายุจาก
สภาพร่างกายและสรีระของบุคคลที่เปลี่ยนไปเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการทางานของ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายลดน้อยลง เป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนการสูงอายุเป็นไปตาม
อายุขัยของแต่ละบุคคล
3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ การ
รับรู้ แนวความคิด ความจา การเรียนรู้ เชาว์ปัญญาและลักษณะบุคลิกภาพที่ ปรากฏในระยะต่าง ๆ
ของชีวิตแต่ละคนที่มีอายุเพิ่มขึ้น
4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงในบทบาท
หน้าที่สถานภาพของบุคคลในระบบสังคมรวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนั้นซึ่งเกี่ยวกับอายุ
การแสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม
สาหรับการกาหนดว่า ผู้สูงอายุเริ่มเมื่ออายุเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันในแต่ละ
สังคม สาหรับสังคมไทยนั้นกาหนดว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) ทั้งนี้ผู้สูงอายุมิได้มีลักษณะเหมือนกันหมด แต่จะ
มีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกจึงได้แบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ (Elderly) มีอายุระหว่าง 60 - 74 ปี
2. คนชรา (Old) มีอายุระหว่าง 75 - 90 ปี
3. คนชรามาก (Very Old) มีอายุ 90 ปีขึ้นไป
การแบ่งผู้สูงอายุเป็น 3 ช่วงดังกล่าว สาหรับในสังคมไทยยังมิได้มีข้อสรุปว่าจะมีการจัด
ประเภทของผู้สู งอายุในลักษณะใด การจัดโดยใช้เกณฑ์อายุก็ยังมีข้อถกเถียงว่ายังไม่เหมาะสม
นักวิชาการบางท่านจึงใช้เกณฑ์ความสามารถของผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี
2. กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
3. กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ มีความพิการ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 1995) ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า
หมายถึงประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สุรกุล เจนอบรม (2541, pp. 6-7) กล่าวว่า ผู้สูงอายุหมายถึงบุคคลที่มีชีวิตในช่วงสุดท้าย
ของชีวิตซึ่งเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจและหน้าที่การงานทางสังคมซึ่งแต่ละ
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บุคคลจะเกิดความเสื่อมแตกต่างกันได้กาหนดการเป็นบุคคลสูงอายุว่า บุคคลผู้จะเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุ
มีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกันโดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุไว้ 4 ลักษณะดังนี้
1. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุจากอายุจริงที่ปรากฏ (Chronological Aging) จากจานวนปี
หรืออายุที่ปรากฏจริงตามปีปฏิทินโดยไม่นาเอาปัจจัยอื่นมาร่วมพิจารณาด้วย
2. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (Physiological
Aging หรือ Biological Aging) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุขัยในแต่ละปี
3. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological
Aging) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สติปัญญา การรับรู้และเรียนรู้ที่ถดถอยลง
4. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จากบทบาททางสังคม (Sociological Aging) จากบทบาท
หน้าที่ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล ตลอดจนความรับผิดชอบในการ
ทางานลดลง
บรรลุ ศิริพานิช (2542, p. 24) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60
ปี ขึ้ น ไป โดยนั บ อายุ ใ นปี ป ฏิ ทิ น ซึ่ ง เห็ น เกณฑ์ ที่ อ งค์ ก ารระหว่า งประเทศได้ ป ระชุ ม ตกลงกั น เป็ น
มาตรฐานสากล
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้นิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึงประชากรทั้งเพศ
ชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไปและได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่
65 ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2. ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ60ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี
มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
“สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงใน
พื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่ เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 7 ขึ้นไป
ลอว์ตัน (Lawton, 1985) ได้ทาการศึกษาการมีชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ ได้กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ต้องประกอบด้วยปัจจัยสาคัญ 4 ด้าน คือ
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1. การมีความผาสุกทางด้านจิตใจ (Psychological Well-being) หมายถึงการที่บุคคล
สามารถประเมินได้ว่าประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามีคุณภาพ โดยประเมินได้จากผลกระทบระดับ
ความสุขที่ได้รับและความสาเร็จที่ได้บรรลุตามความต้องการ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม (Behavioral Competence) หมายถึง
ความสามารถในการท าหน้าที่ของบุคคลซึ่งรวมถึงการท าหน้าที่ของร่างกาย การมีสุขภาพที่ดี การ
รับรู้ที่ถูกต้องและการมีพฤติกรรมทางสังคมที่ถูกต้อง
3. สิ่งแวดล้อมของบุคคล (Objective Environment) หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ ลักษณะภูมิอากาศภูมิ
ประเทศ และที่อยู่อาศัย บุคคลที่มีความสาคัญต่อผู้สูงอายุ เช่นสมาชิกในครอบครัวเพื่อนบุคคลอื่น
ทั่วไปที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ สถานภาพทางสังคม อายุ เชื้อชาติและเศรษฐกิจสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมภายในชุมชนที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่
4. การรับรู้คุณภาพชีวิต (Perceived Quality of Life) หมายถึงการที่บุคคลมีการประเมิน
ตนเองเกี่ย วกับ ความผาสุกทางด้านจิตใจความสามารถในการทาหน้าที่ ตลอดจนสิ่งแวดล้ อมที่มี
อิทธิพลต่อบุคคลดังที่ได้กล่าวมา
ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2544, p. 10) ได้กล่าวถึงข้อคิดเห็นของ บาร์โร สมิธ (Barrow Smith) ว่า
เป็นการยากที่จะกาหนดว่าผู้ใดชราภาพหรือสูงอายุแต่สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ประเพณีนิยม (Tradition) เป็นการกาหนดผู้สูงอายุโดยยึดตามเกณฑ์อายุที่ออกจากงาน
เช่นประเทศไทยกาหนดอายุวัยเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปีแต่ประเทศสหรัฐอเมริกากาหนดอายุ
65 ปีเป็นต้น
2. การปฏิบัติหน้าที่ทางร่างกาย (Body Functioning) เป็นการกาหนดโดยยึดตามเกณฑ์
ทางสรีรวิทยาหรือทางกายภาพบุคคลจะมีการเสื่อมสลายทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันในวัยสูงอายุ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายจะทางานน้อยลงซึ่งแตกต่างกันในแต่ละบุคคลบางคนอายุ 50 ปี ฟันอาจจะ
หลุดทั้งปากแต่บางคนอายุถึง80 ปีฟันจึงจะเริ่มหลุดเป็นต้น
3. การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านจิตใจ (Mental Functioning) เป็นการกาหนดตามเกณฑ์
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การจาการเรียนรู้และความเสื่อมทางด้านจิตใจสิ่งที่พบมากที่สุดในผู้
ที่สูงอายุคือความจาเริ่มเสื่อมขาดแรงจูงใจซึ่งไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้สูงอายุทุกคนจะมีสภาพเช่นนี้
4. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) เป็นการกาหนดโดยยึดความคิดที่ผู้สูงอายุมอง
ตนเองเพราะโดยปกติผู้สูงอายุมักจะเกิดความคิดว่า“ตนเองแก่อายุมากแล้ว” และส่งผลต่อบุคลิกภาพ
ทางกายความรู้ สึ กทางด้านจิ ต ใจและการดาเนินชีวิ ตประจ าวันสิ่ ง เหล่ านี้ จะเปลี่ ยนแปลงไปตาม
แนวความคิดที่ผู้สูงอายุนั้น ๆ ได้กาหนดขึ้น

9
5. ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Occupation) เป็นการกาหนดโดยยึดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพโดยใช้แนวความคิดจากการเสื่อมถอยของสภาพทางร่างกายและจิตใจคนทั่วไป
จึงกาหนดว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องพักผ่อนหยุดการประกอบอาชีพดังนั้นบุคคลที่อยู่ในวัยสูงอายุจึง
หมายถึงบุคคลที่มีวัยเกินกว่าวัยที่จะอยู่ในกาลังแรงงาน
6. ความกดดันทางอารมณ์และความเจ็บป่วย (Coping with Stress and Illness) เป็นการ
กาหนดโดยยึดตามสภาพร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุจะเผชิญกับสภาพโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอเพราะ
สภาพทางร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ เริ่มเสื่อมลงนอกจากนั้นยังอาจเผชิญกับปัญหาทางด้านสังคมอื่น ๆ
ทาให้เกิดความกดดันทางอารมณ์เพิ่มขึ้นอีกส่วนมากมักพบกับผู้มีอายุระหว่าง 60-65 ปีขึ้นไปจาก
แนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเสื่อมถอยของร่างกายและจิตใจ ดังนั้นคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุที่สาคัญจะต้องประกอบไปด้วยความสุขด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพ
ชีวิตและการดาเนินชีวิตที่พึงปรารถนาของบุคคลเพราะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ
2.1.2 ลักษณะของผู้สูงอายุ
บริบูรณ์ พรพิบูลย์ (2536, pp. 10-11) ได้จาแนกลักษณะของผู้สูงอายุ ไว้ ดังต่อไปนี้
1. ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมหงอก ฟันสั่นคลอน ผู้หญิงจะหมดประจาเดือน และมีความเสื่อมโทรม
โดยทั่วไปให้เห็น
2. มีความรู้สึกว่าตัวเองเรี่ยวแรงน้อยลง กาลังลดถอย เหนื่อยงาน มองเห็นอะไร ไม่ค่อยชัด
หูตึง รับกลิ่นรสเลวลง ความจาเสื่อม เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ช้า ความสามารถในการทางานลดลง เจ็บป่วย
ง่ายและเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็หายได้ช้า
3. ขาดความมั่นใจในตัวเอง มีอารมณ์กังวลง่ายและกลัวในสิ่งที่ไม่เคยกลัวมาก่อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลัวถูกทอดทิ้งและกลัวความตาย นอกจากนี้ยังรู้สึกหงอยเหงาเป็นนิจ ใจน้ อยและสะเทือนใจ
ง่าย บางคนกลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหร้าย ชอบแยกตัวบางคนก็มีอารมณ์เศร้า ต้องการตายเร็วหรือ
อยากฆ่าตัวตาย แต่ก็มีบางคนกลายเป็นคนเพ้อเจ้อชอบโอ้อวดและชอบต่อเติมความเป็นจริง
การจัดประเภทผู้สูงอายุจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้สูงอายุในแต่ละประเภทจะมีความ
ต้องการบริการสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกันไป ความเข้าใจต่อบริการสวัสดิการผู้สูงอายุที่ผ่านมาจึงถูก
จากัดด้วยการจัดบริการแบบ One Size fits for all ซึ่งไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการของ
ผู้สูงอายุที่แท้จริงนิวการ์เตนและคณะ (Neugarten et al., 1968) กล่าวถึง บุคลิกภาพและการ
ปรับตัวของผู้สูงอายุไว้ 8 ประเภท ได้แก่
1. Reorganizer เป็นพวกหากิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อมาแทนที่กิจกรรมที่สูญเสียไป
2. Focusal เป็นพวกช่างเลือกในการทากิจกรรม พวกนี้จะหยุดทากิจกรรมบางอย่าง ใน
ขณะเดียวกันก็จะจู้จี้ในการที่จะเลือกกิจกรรมใหม่
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3. Disengaged เป็นพวกที่ดึงตัวเองออกมาจากบทบาทความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิม โดย
สมัครใจ
4. Holding - on พวกที่พยายามจะอยู่ใกล้ชิดกับคนวัยกลางคน
5. Constricted เป็นพวกที่พยายามจะปิดตัวเองจากโลกภายนอกมากขึ้นเรื่อย ๆ (ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับโลก)
6. Succorance –seeking เป็นพวกที่มีความพอใจในชีวิตตนเอง ตราบที่สามารถหาคนเป็น
ที่พึ่งพาได้ พวกนี้ต้องการคนมาช่วยดูแลและเอาใจใส่
7. Apathetic เป็นพวกดึงตัวเองออกมา จะหยุดคิดหรือหมดหวังในชีวิตค่อนข้างเร็วตั้งแต่
เนิ่น ๆ ไม่เคยเปลี่ยนความเชื่อแบบทาร้ายตนเอง ว่าตนเองไม่สามารถที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ตนเองได้
8. Disorganized เป็นพวกมีกิจกรรมต่าง ๆ น้อยและมีสภาพจิตไม่เป็นปกติกลุ่มหมายเลข
1-3 เป็นพวกที่ความพึงพอใจในชีวิตสูง มีบุคลิกภาพที่มั่นคง หมายเลข 6-8 เป็นพวกมีความพึงพอใจ
ในชีวิตน้อย
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสวัสดิการผู้สูงอายุ
นโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ผู้สู งอายุ จึ งได้กาหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับผู้ สูงอายุของประเทศไทยด้านการคุ้มครองและจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี พ.ศ.
2542 เป็น “ปีสากลว่าด้วยผู้สูงอายุ” โดยกาหนดนโยบายผู้สูงอายุไว้ 5 ด้าน เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุจนถึงปัจจุบัน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2544) ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านสุขภาพอนามัย ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น รวมทั้งการรักษา
และการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพโดยถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานประจ าในระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข แบบ
ผสมผสาน เร่งรัดการเผยแพร่ความรู้สาธารณสุขมูลฐานทั้งในเมืองและชนบท
2. นโยบายด้านการศึกษา ให้มีการเร่งรัดจั ดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะ
การศึกษานอกระบบ ให้มีรูปแบบและเนื้อหาสาระที่ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้
ให้เน้นความสาคัญด้านการศึกษาเพื่อชีวิตในครอบครัว (Family Life Education) ทั้งการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงชีวิต
3. นโยบายด้านความมั่นคงของรายได้และการทางาน ให้มีการส่งเสริมการมีพระราชบัญญัติ
ประกันสังคมแก่ผู้สูงอายุในด้านรายได้เพื่อการยังชีพ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบ วิธีการที่
จะทาให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในการทางานตามความถนัด และความสามารถของแต่ละบุคคล
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีรายได้จากการทางานในระดับที่เป็นธรรม เพียงพอแก่การยัง
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ชีพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว และสังคมได้ โดยเฉพาะบทบาทของการถ่ายทอดประสบการณ์และความชานาญ
4. นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม ให้มีการส่งเสริมโครงสร้างครอบครัวแบบขยาย เพื่อให้
เอื้อต่อการดารงชีวิตอย่างอบอุ่นของผู้สูงอายุที่มีลูกหลานคอยดูแล หรือคอยดูแลลูกหลาน ให้มีการ
รณรงค์เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมในด้านการเห็นคุณค่าของความรู้ และประสบการณ์ของผู้สูงอายุ
ที่สามารถจะถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้มีความเคารพและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ
ที่ได้ประกอบคุณงามความดีต่อครอบครัวและสังคมมาแล้ว โดยเฉพาะในด้านการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในแขนงวิชาต่าง ๆ รวมทั้งความรู้ใ นด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ศีลธรรมอันดีงามที่จะต้องพัฒนาให้ดารงไว้
5. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมให้มีการใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม ที่ให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการขยายบริการสังคมในรูปศูนย์บริการผู้สูงอายุ
และหน่วยสงเคราะห์ผู้สูงอายุเคลื่อนที่ให้มากขึ้น จากัดการสงเคราะห์ในรูปแบบสถานสงเคราะห์ไว้ให้
น้อยที่สุด สาหรับเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่งพิงอย่างแท้จริงเท่านั้นและให้มีการระดมความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนให้ช่วยจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ให้เพียงพอและทั่วถึง
2.1.4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
จากทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 54 บัญญัติว่า บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอและการยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 80 วรรคสอง บัญญัติว่า รัฐต้องสงเคราะห์คนชราและผู้ยากไร้ ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ จนมาถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครั วอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ
ของสังคมจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งรวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความ
เป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รัฐพึงส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและความสามารถ
สูงขึ้น
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบาบัดฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว
นอกจากนั้น หลักองค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ.
2542 แนวนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุข้างต้น ส่งผลให้เกิดการ
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ผลักดันพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกาหนดแนวนโยบายการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นสาคัญโดย
การกาหนดให้มีการสร้างระบบการดูแลผู้ สูงอายุในชุมชน การส่งเสริมกองทุนผู้สู งอายุเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุในชุมชนมากขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่เอื้อ
ให้เกิดโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดีที่จะรองรับการดาเนินการงานที่ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ของประเทศเพื่อรองรับสิทธิสาหรับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ในมาตรา 11
โดยสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้เพิ่มเติมสิทธิได้รับการคุ้มครอง การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การบริ ก ารทางแพทย์ แ ละการสาธารณสุ ขที่จัด ไว้โ ดยให้ ความสะดวกและรวดเร็ว แก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพั ฒ นาตนเองและการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม การรวมกลุ่ ม ในลั ก ษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน
5. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภั ย โดยตรงแก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นอาคารสถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รั บอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
9. การให้คาแนะนา ปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว
10. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง
11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจาเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ผลจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ส่งผลให้ภาครัฐที่เป็นกลไกที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ
ต้องให้ความสาคัญของสิทธิของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงาน
ที่มีความเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานเพื่อผู้สูงอายุ จะต้องให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้สูงอายุข้างต้นด้วย
2.1.5 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“(5) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการคุ้มครอง กาส่งเสริม
การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุตามมาตรา 20 (2)”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (11) ของมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(11) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุน และการจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด”
2.1.6 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
(สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2554)
แผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงนี้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
4. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นางานด้ า นผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งบู ร ณาการ
ระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
5. ยุ ทธศาสตร์ ด้านการประมวล พัฒ นา และเผยแพร่องค์ ความรู้ด้า นผู้ สู งอายุและการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยรายละเอียดมีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มี
คุณภาพ
1) มาตรการ หลักประกันด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ
1.1 ขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า
1.2 ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมทุกช่วงวัย
2) มาตรการ การให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.1 ส่งเสริมการเข้าถึง และพัฒนาการจัดบริการการศึกษา และการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด
ชี วิ ต ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เพื่ อ ความเข้ า ใจชี วิ ต และ
พัฒนาการในแต่ละวัย และเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสม
2.2 รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจาเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ
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3) มาตรการ การปลุกจิตสานึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน
3.2 ส่งเสริมให้ มีกิจกรรมสั มพันธ์ระหว่างผู้สู งอายุกับคนทุกวัย โดยเป็นส่ วนหนึ่งของ
กิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
3.3 รณรงค์ให้สังคมมีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
1) มาตรการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และดูแลตนเองเบื้องต้น
1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ และ
ครอบครัว
2) มาตรการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
2.1 ส่งเสริมการจัดตั้งและดาเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย
2.2 สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ
3) มาตรการ ส่งเสริมด้านการทางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
3.1 ส่งเสริมการทางานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2 ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัย และความสามารถ
3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทากิจกรรมเสริมรายได้โดยให้ผู้สูงอายุสามารถมี
ส่วนร่วม
4) มาตรการ สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
4.1 ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
4.2 ส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุเพื่อรวบรวมภูมิปัญญาในสังคม
4.3 ส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้ มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สู งอายุและให้ มีส่ วนร่วมใน
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม
5) มาตรการ ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
5.2 ส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงสื่อ และการเผยแพร่ข่าวสารสาหรับผู้สูงอายุ
5.3 ดาเนินการให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
6) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
6.1 สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ครอบครัวและผู้สูงอายุในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อ
รองรับความต้องการในวัยสูงอายุ
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6.2 กาหนดมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อสร้าง/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และระบบ
สาธารณูปโภคสาหรับผู้สูงอายุ
6.3 มีก ารออกกฎหมายให้ สิ ท ธิ พิเ ศษแก่ ภ าคเอกชนที่ จัด บริก ารด้า นที่ พั กอาศั ยที่ ไ ด้
มาตรฐานสาหรับผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
1) มาตรการ คุ้มครองด้านรายได้
1.1 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐานที่รัฐจัดให้
1.2 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชนสาหรับผู้สูงอายุ
2) มาตรการ หลักประกันด้านสุขภาพ
2.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุทุกคน
2.2 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจาปีอย่างทั่วถึง
2.3 ให้วัคซีนที่จาเป็นตามมาตรฐาน การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
2.4 รัฐต้องให้อุปกรณ์ช่วยในการดารงชีวิตประจาวันตามที่จาเป็น เช่น แว่นตา ไม้เท้า
รถเข็น ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ
3) มาตรการ ด้านครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง
3.1 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด โดยการส่งเสริมค่านิยมในการอยู่
ร่วมกับผู้สูงอายุ
3.2 ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการให้
ความรู้และข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
4) มาตรการ ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
4.1 ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในการ
ดารงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคม กลุ่ม และบุคคล
4.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่ง
สาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ที่ลดหย่อนให้แก่ผู้สูงอายุ
4.1.2 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึง และได้ใช้อย่างสะดวกเหมาะสมกับผู้สูงอายุตลอดระยะเวลาให้บริการ โดย มีการประกาศ
เกียรติคุณแก่หน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น
4.1.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าพรั ฐ และเอกชนที่ รั บ ผิ ด ชอบสถานที่ ส าธารณะ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานสถานที่สาธารณะสาหรับผู้สูงอายุ
4.1.4 จัดสิ่ งอานวยความสะดวกที่ใช้ ได้จริงในสถานที่สาธารณะแก่ผู้สูงอายุ เช่น
ถนน ทางเดินสาธารณะในเขตชุมชน สะดวก เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
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4.1.5 จั ด ให้ มี ส วนสาธารณะและพื้ น ที่ อ อกก าลั ง กายที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม
ปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ
4.2 จัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
ระยะยาวในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้านและมีการสอดประสานกัน
ระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยควรครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้
4.2.1 สนับสนุนการดูแลระยะยาว
4.2.2 ระบบประคับประคอง
4.2.3 ดูแลโรคเรื้อรังที่สาคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคหลอดเลือดใน
สมอง
4.2.4 อาสาสมัครในชุมชน
4.2.5 สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ
4.3 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชน และองค์กร
สาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ โดยกระบวนการประชาคม
4.4 เกื้อหนุนให้เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพและสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุที่สามารถซื้อบริการได้ โดยมีการดูแลและกากับมาตรฐานและค่าบริการที่เป็นธรรมร่วม
ด้วย
4.5 รัฐมีระบบและแผนเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ
4.6 ส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนมีบริการแพทย์ทางเลือก
4.7 จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐที่มีจานวนเตียงตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่าง
บูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
1) มาตรการ การบริ ห ารการจั ดกาเพื่ อการพั ฒนางานด้ า นผู้ สูง อายุ อย่ า งบู ร ณาการ
ระดับชาติ
1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้สามารถผลักดันนโยบาย
และภารกิจที่สาคัญด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
1.2 ให้ ค ณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด ใน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เป็นเครือข่ายการบริหารและพัฒนาผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัดทองถิ่น
1.3 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับจังหวัดและท้องถิ่น
1.4 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติวางแผนและดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผล
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ปรับแผน และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ทันกาหนดเวลา
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2) มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ
2.1 ส่งเสริ มและสนั บสนุนให้ มีการผลิ ตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สู งอายุ ในระดับ
วิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอและมี
มาตรฐาน
2.3 ก าหนดแผนการผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ ห้ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของประเทศและดาเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ยุท ธศาสตร์ ที่ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการประมวล พั ฒ นา และเผยแพร่ อ งค์ค วามรู้ ด้ า น
ผู้สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดาเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายสาหรับการ
กาหนด นโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดาเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ
2) มาตรการ ดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ที่มี มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3) มาตรการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ทางด้ า นผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งและทั น สมั ย โดยมี ร ะบบ
ฐานข้อมูลที่สาคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
2.1.7 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2542
1. ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีได้รับการพิทักษ์
และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ
2. ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทรการ
ดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
3. ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิต
4. ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้สังคมมีโอกาสได้ทางานที่เหมาะสมกับ
วัยตามความสมัครใจ
5. ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองต้องมีหลักประกันและสามารถ
เข้าถึงหลักประกันและบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจร โดยเท่าเทียมกัน
6. ผู้ สู งอายุ ควรได้มีบ ทบาทและส่ ว นร่ว มในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชนและสั งคม
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและกับ
บุคคลทุกวัย
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7. รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องกาหนด
นโยบายและแผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย
8. โดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ตามกฎหมายว่าด้วย
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุ
9. โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องรณรงค์ปลูกฝัง
ค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและความเอื้อ
อาทรต่อกัน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
2.2.1 ความหมายของคาว่า “สวัสดิการสังคม” (Social Welfare)
ความหมายของคาว่า“สวัสดิการสังคม” (Social Welfare) มีความหมายมากมาย ซึ่งผู้วิจัย
จะได้รวมรวมและสรุปความหมายที่ครอบคลุม ดังนี้ ต่อไปนี้ (วันทนีย์ วาสิกะสิน , สุรางค์รัตน์ วศินา
รมณ์ และกิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2547, p. 1)
National Association Of Social Workers: Encyclopedia of Social Work (1971) ได้
ให้ความหมายว่าสวัสดิการสังคมหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและ
อาสาสมัครเพื่อมุ่งป้องกันและขจัดปัญหาสังคมหรือปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลกลุ่มและชุมชน
ไฟร์ดแลนเดอร์ และแอพท์ (Friedlander & Apte,1980) ได้ให้ความหมายว่าสวัสดิการ
สังคมเป็นระเบียบนโยบายผลประโยชน์และบริการซึ่งจะทาให้การดาเนินการจัดบริการต่าง ๆ เป็นไป
โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคมเป็นที่ยอมรับกันว่าสวัสดิการสังคมเป็นบริการพื้นฐานที่มี
ความสาคัญทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและถาวรเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่เคยยากลาบาก
ไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าดีกว่ารวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ในที่สุด
วิจิตร ระวิวงศ์ (2532) ได้ให้ความหมายว่าสวัสดิการสังคมหมายถึงกิจกรรมที่รัฐบาลและ
เอกชนทุ กระดับ จั ดให้ มีขึ้ น ทั้ง ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเพื่ อ ประกั นความเป็นอยู่ที่ดี ของ
ประชาชนโดยอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้จากหลายสาขาไม่เฉพาะแต่นักสังคมสงเคราะห์เท่านั้นทั้งนี้
จุ ด ศู น ย์ ก ลางของงานสวัส ดิ ก ารสั งคมคือ ประชาชนโดยมี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ ความเป็ น อยู่ ที่ ดีแ ละมี
หลักประกันงานสวัสดิการไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือหรือแก้ ไขปัญหาแก่บุคคลที่ประสบความเดือดร้อน
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง มาตรการป้ อ งกั น และส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยประการที่ ส าคั ญ
สวัสดิการสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาสังคม
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมาย “สวัสดิการ
สังคม” หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และ
การส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งทางด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม
และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และมี
ส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการสัง คม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม
และพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตได้ใน
ระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านการมีศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่
อยู่อาศัย การมีงานทา การมีรายได้ การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทางสังคมนันทนาการ
และบริการสังคมทั่วไป โดยระบบบริการสังคมต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิที่
ประชาชนต้องได้รับและเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดบริการสังคมใน ทุกระดับ
สรุปแล้ว สวัสดิการสังคมเป็นงานที่มีขอบข่ายกว้างขวางช่วยเสริมสร้างการพัฒนาทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์อย่างดียิ่งและยังถือว่าเป็นหลักคุณภาพชีวิตที่ดีทาให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่าง
ราบเรียบถือว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อมนุษย์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมการจัดสวัสดิการสังคม
ของไทยในปัจจุบันได้คานึงถึงหลักการที่สอดคล้องกับความเป็นสากลโลกโดย (ระพีพรรณ คาหอม
(2549: 25) กล่าวไว้ว่าหลักการของสวัสดิการสังคมไทยที่สาคัญได้แก่
1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ได้กาหนดถึง สิทธิของบุคคล สิทธิของเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการทุพพลภาพที่เน้นให้มีการ
พิทักษ์ปกป้อง คุ้มครอง สิทธิของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่ประชาชนไทยควร
จะได้รับเช่น บริการการศึกษาภาคบังคับ บริการประกันสุขภาพจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
2. ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Needs) ประชาชนทุกคนควรได้รับบริการสวัสดิการ
สังคมขั้นพื้นฐานจากรัฐบริการที่มุ่งตอบสนองปัญหา และความต้องการของคนในสังคมโดยทั่วไป
บริการพื้นฐานมักจะถือเป็นบริการขั้นต่าสุด (Minimum Needs) ที่รัฐต้องจัดให้กับคนในสังคม เช่น
การศึกษาภาคบังคับ บริการสุขภาพอนามัยของรัฐ เป็นต้นซึ่งรัฐได้กาหนดให้มีเครื่องชี้วัดถึงความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้สามารถตอบสนองกับปัญหา และความต้องการของคนในสังคมได้ใน
ระดับหนึ่ง
3. ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) หลักการสาคัญข้อนี้ บริการสวั สดิการสังคมที่
ดีจะต้องเป็นบริการที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องของกฎหมายความยุติธรรมทางสังคมบริการทุกคนไม่
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ว่าผู้รับบริการจะอยู่ในฐานะ หรือความเป็นอยู่อย่างใดรัฐควรจัดสวัสดิการให้อย่างยุติธรรมไม่เกิด
ความเหลื่อมล้าต่าสูงกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างประชาชนไม่เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก
ซึ่งยากแก่การควบคุม ซึ่งนาไปสู่การแตกร้าวในหมู่คณะชุมชนด้วยกัน เช่นการจัดสร้างแฟลตราคาถูก
ขายให้ประชาชน แต่ประชาชนมีมาก ควรใช้วิธีจับสลากเพื่อความยุติธรรม
4. ความสม่าเสมอ บริการที่จัดให้แก่ประชาชนในประเทศนั้นควรจัดให้อย่างสม่าเสมอไม่ใช่
จัดตามความพอใจของรัฐบาล หรือผู้ให้บริการจัดสวัสดิการให้
5. การไม่ เ ป็ น ภาระแก่ ป ระชาชน การจั ด สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ผ่ อ นคลายความเดื อ ดร้ อ นและ
เสริมสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน ดังนั้นการจัดสวัสดิการไม่ควรเป็นภาระแก่ประชาชน
2.2.2 ขอบเขตของงานสวัสดิการสังคม (Fields of Social Welfare)
ระพีพรรณ คาหอม (2549, pp.18-21) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคม
โดยทั่วไปมีองค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมในลักษณะกว้างแบ่งเป็น 7 ด้านได้แก่
1. การศึกษา (Education)
2. สุขภาพอนามัย (Health Care)
3. การประกันรายได้ (Income Maintenance): มีงานทา มีรายได้ มีสวัสดิการแรงงาน
4. ที่อยู่อาศัย (Housing)
5. ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั่นคงทางสังคม (Safety in Life and
Property)
6. นันทนาการ (Recreation)
7. บริการสังคมปัจเจกบุคคล (Personal social services)
งานสวัสดิการสังคมมีขอบเขตครอบคลุมลักษณะงาน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2544, pp.2122) ได้แก่
1. การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ดารงชีวิตและคุ้มครองลูกจ้ างให้ป ระโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่ว ยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพ
เสียชีวิตอันมิใช่เนื่องมาจากการท างานการคลอดบุตรการประกันกรณีชราภาพและการสงเคราะห์
บุตรของลูกจ้างโดยรัฐได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ความคุ้มครอง
2. การช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) เป็นบริการที่จัดขึ้นสาหรับผู้ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ผู้ยากไร้ผู้ที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นลักษณะการสงเคราะห์
แบบให้เปล่าในรูปของเงินสิ่งของการให้คาปรึกษาแนะนาและบริการต่าง ๆ
3. บริการสังคม (Social Services) เป็นบริการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนแบ่งลักษณะบริการเป็น6 ประเภทดังนี้
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3.1 สุขภาพอนามัย (Health) เป็นบริการด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
โภชนาการและมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
3.2 การศึกษา (Education) เป็นบริการที่จัดให้สาหรับประชาชนทุกคนที่อย่างน้อยต้อง
ได้รับการศึกษาภาคบังคับจากรัฐและบริการด้านการศึกษานี้มีทั้งการศึกษาในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
3.3 ที่อยู่อาศัย (Housing) เป็นบริการที่รัฐจัดการและดูแลด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย
3.4 การมีงานทาและมีรายได้ (Employment and Income Maintenance) เป็น
บริการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท าคุ้มครองการท างานรายได้และประกันสังคม
3.5 บริการสังคม (Social Services) เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ใน
ด้านการดาเนินชีวิตของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3.6 นันทนาการ (Recreation) เป็นบริการที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมให้แก่ผู้ใช้บริการเช่นบริการห้องสมุดบริการด้านกีฬาดนตรีภาพยนตร์การออกกาลังและรวมทั้ง
งานอดิเรกอื่น ๆ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กาหนดขอบเขตงานสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี 7 ด้าน ดังนี้ (กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2551)
1. การมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี ห มายถึ ง ประชาชนพึ ง ได้ รั บ การป้ อ งกั น โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ การ
รักษาพยาบาลการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอย่างทั่ วถึงและเท่าเทียม
กันโดยประชาชนไม่ว่าเพศใดอายุวัยใดเชื้อชาติใดศาสนาใดอยู่ในภูมิภาคใดหรืออยู่ในวัฒนธรรมใดมี
ความสนใจในทางการเมื องมีแบบแผนการดารงชีวิตเช่นใดหรือมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมใน
ระดับชั้นใดก็ตามพึงได้รับบริการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัยที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงเสมอ
ภาคเป็นธรรมสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัญหาของบุคคลกลุ่มบุคคลและประชาชน
2. การมีการศึกษาที่ดีหมายถึงประชาชนพึงได้รับบริการที่ส่ งเสริมและพัฒ นาตนเองให้ มี
ความรู้ทักษะตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อนาไปสู่การ
ดาเนิน ชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปและแม้ว่าประชาชนจะมีข้อบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญา
อารมณ์และสั งคมหรือด้อยโอกาสทางการศึกษาก็จะได้รับบริการการศึกษาพิเศษและจัดรูปแบบ
การศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่มีข้อจากัดเหล่านั้นทั้งนี้ประชาชนทุก
คนต้องได้รับการศึกษาในระดับอย่างน้อยที่สุดคือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การมีที่อยู่อาศัยหมายถึงการที่ประชาชนมีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพช่ว ยเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีในทานองเดียวกันประชาชนทุกคนควรจะได้มีที่อยู่อาศัยตามแต่กาลังความสามารถ
ของบุคคลที่จะได้มาอย่างน้อยที่สุดที่อยู่อาศัยต้องให้ความปลอดภัยความมั่นคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่
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มีส ภาพเสื่ อมโทรมแออัดแวดล้ อมด้ว ยมลพิษหรือเสี่ ยงต่อภัยพิบัติเสี่ ยงต่อความเสื่ อมเสี ยทั้งทาง
ร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคม
4. การมีงานทาการมีรายได้และการมีสวัสดิการแรงงานหมายถึงประชาชนมีงานทาที่ทาให้มี
รายได้อย่างน้อยเพียงพอแก่การดารงชีพงานที่ทามีสวัสดิการที่ดีหรืออย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนด
งานที่ทาต้องไม่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ไม่เป็นงานที่สร้างความเสื่อมเสียแก่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย
5. การมีความมั่นคงทางรายได้หมายถึงประชาชนทุกคนที่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพได้รับ
การคุ้มครองในเรื่องความมั่นคงในการดาเนินชีวิตของตนและครอบครัวในรูปของการประกันสังคมซึ่ง
ครอบคลุมเรื่องผลประโยชน์จากการประกันสุขภาพการสงเคราะห์บุ ตรการชดเชยการขาดรายได้จาก
การเจ็บป่วยพิการทุพพลภาพชราภาพและการว่างงานการประกันสังคมเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสร้าง
ความมั่นคงทางสังคมโดยเฉพาะกับประชาชนผู้มีรายได้ประจาไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนเมื่อมีเหตุให้
สูญเสียรายได้ทั้งหมดบางส่วนหรือไม่พอเพียงแก่การยังชีพ
6. นัน ทนาการหมายถึงประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบันเทิงและการพักผ่ อน
หย่อนใจอย่างมีคุณภาพโดยกิจกรรมนันทนาการนั้น ๆ ไม่เป็นการทาให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีความเป็น
มนุ ษย์ ไม่ผิ ด ศีล ธรรมและไม่ผิ ดกฎหมายไม่เป็น การเอารั ดเอาเปรีย บกดขี่ ข่มเหงหรือ ละเมิ ดสิ ท ธิ
เสรีภาพของประชาชนในกลุ่มอื่น ๆ
7. การบริการสังคมทั่วไปหมายถึงการให้บริการแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจนด้อยโอกาส
และกลุ่มเป้ าหมายพิเศษเพื่อช่ว ยสร้างเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่ว ยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามควรแก่อัตภาพ
2.2.3 สวัสดิการสังคม สามารถจัดเป็นกลุ่มสวัสดิการ อาจจาแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
บริการสังคม (Social services) ได้แก่ การบริการการศึกษา สาธารณสุข และที่อยู่ อาศัย
และส่งเสริมช่วยเหลือเยาวชน
สังคมสงเคราะห์ (Social assistance) คือ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ช่วยเหลือ ตัวเอง
ไม่ได้ ซึ่งในเยอรมันมีรัฐบัญญัติการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม (Federal Social Support Act) ว่าด้วย
ข้อกาหนด้านการช่วยเหลือบุคคลที่จาเป็นต้องช่วยเหลือ (support for needy)
ประกันสังคม (Social insurance) ซึ่งเริ่มจากการประกันสุขภาพ เมื่อปี ค.ศ.1883 และพัฒนา
มาตามลาดับ ขยายไปสู่การประกันด้านอื่น ๆ คือ การคลอดบุตร การสงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชรา
ภาพ การตาย และการว่างงาน
สิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุโดยได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งที่
เป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญัติซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช

23
2534 ก็ได้บัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ในมาตรา 81 กาหนดภารกิจให้รัฐพึงช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผู้สูงอายุก็ตามแต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ผูกพันให้รัฐต้องดาเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุอย่างจริงจังมากเท่าไร
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ใน
มาตรา 54 ผู้ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพให้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบทบัญญัติดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีถือว่าเป็นบุคคลที่พ้นจากวัยทางานแล้ว
ไม่ได้รับการจ้างงานก็อาจประสบความยากล าบากในการดารงชีพได้มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.
2540 นี้เป็นบทบัญญัติแรกของกฎหมายที่รับรองสิทธิของผู้สูงอายุและพยายามตอบสนองความต้องการ
หรือความจาเป็นของผู้สูงอายุโดยรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การดารง
ชีพซึ่งอาจทาได้โดยการให้เป็นเงินช่วยเหลือการจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติตามมาตรา 53 บุคคลซึ่งมี
อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอานวยความ
สะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐและมาตรา 80 รัฐต้อง
ดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมคุ้มครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชนสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัยส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชายเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชนรวมทั้งต้องสงเคราะห์
และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการหรื อทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ
ของสังคมจัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งรวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความ
เป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมรวมตลอดทั้งให้การบาบัดฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 สาระสาคัญของพระราชบัญญัติมี 2 ประการ คือ
1. การกาหนดให้มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแผนหลัก
เกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนสถานภาพบทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุและให้
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบการจัดทา
แนวทางปฏิบัติตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การกาหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
เช่น การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดให้ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษด้วยความสะดวก
และรวดเร็วการบริการการศึกษาการศาสนาและการให้ข้อมู ลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ชีวิตการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสมการที่ประเทศไทยกาลังก้าวสู่สั งคมผู้ สูงอายุโดย
สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้จานวนของผู้สูงอายุในแต่ละครัวเรือนจะมีมากกว่าคนวัยทางานทาให้มี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และพ้นจากสภาพการเป็นภาระ
ของสังคมหรือคนในครอบครัวภารกิจนี้เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่มีบทบาทในด้านการจ้างงานหรือ
การสร้างรายได้มิใช่หน้าที่ของรัฐบาลเท่านั้น (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,
2547)
ผู้ สู ง อายุ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครอง การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น ในด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง นี้
(พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11)
1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่
ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ
2. การศึกษา การศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม
4. การพั ฒ นาตนเองและการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คมการรวมกลุ่ ม ในลั ก ษณะ
เครือข่ายหรือชุมชน
5. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภั ย โดยตรงแก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นอาคารสถานที่
ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
9. การให้คาแนะนาปรึกษา ดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว
10. การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจาเป็นอย่างทั่วถึง
11. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจาเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
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13. การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนดปฏิญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธกรณีเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสาระสาคัญ (สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ, 2543) มีดังนี้
ข้อ 1 ผู้สูงอายุได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีได้รับการพิทักษ์
และคุ้มครองให้ พ้น จากการถูกทองดทิ้งและละเมิดสิ ทธิโดยปราศจากการเลื อกปฏิบัติโ ดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวได้และผู้พิการที่สูงอายุ
ข้อ 2 ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรักความเข้าใจความเอื้ออาทรการ
ดูแลเอาใจใส่การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีในการอยู่กันอย่างเป็นสุข
ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการดารงชีวิตเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมรอบด้านเพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย
ข้อ 4 ผู้สูงอายุควรได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้สังคมมีโอกาสได้ทางานที่
เหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดความภูมิใจและเห็นชีวิต
มีคุณค่า
ข้อ 5 ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองต้องมีหลักประกันและ
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่า งครบวงจรโดยเท่าเทียมกันรวมทั้งได้รับการดูแลจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม
ข้อ 6 ผู้สูงอายุควรได้มีบทบาทและส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคม
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและกับ
บุคคลทุกวัย
ข้อ 7 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องกาหนดนโยบาย
และแผนหลักด้านผู้สูงอายุส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย
ข้อ 8 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องตรากฎหมายว่าด้วย
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นหลักประกันและบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ
ข้อ 9 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์การภาคเอกชนประชาชนสถาบันสังคมต้องรณรงค์
ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและ
ความเอื้ออาทรต่อกัน
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล
2.3.1 ความเป็นมาของเทศบาล
เมื่อปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดาริให้ทดลอง
จัดตั้งหน่วยการปกครองแบบใหม่ในระดับท้องถิ่น เรียกว่าสุขาภิบาลกรุงเทพฯ การจัดตั้งครั้งนั้นเกิด
จากในหลวงรัชกาลที่ 5 ได้เสร็จประพาสยุโรปและประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหลาย
ครั้ง และได้ทรงทอดพระเนตรบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแลท้องถิ่นของตนเองในประเทศ
เหล่านั้น การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2440 เป็นไปตามกฎหมายที่เรียกว่าพระราชกาหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 แต่แทนที่การปกครองท้องถิ่นดังกล่าวจะเป็นแบบการปกครองตนเองใน
ระดับท้องถิ่น (Local Self Government) เช่นในตะวันตกที่สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารมาจากการ
เลือกตั้งประชาชน สุขาภิบาลกรุงเทพฯ กลับมีลักษณะเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยข้าราชการประจา
(Local Government by Government Officials) ที่ผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพฯ เมื่อแรกตั้งกลับ
เป็นข้าราชการประจาทั้งสิ้น คือ เสนาบดีกระทรวงนครบาล นายช่าง และนายแพทย์
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2448 หลังจากที่เคยเสด็จตลาดท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครและทรงพบว่า
ตลาดสกปรกมาก และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ เสนาบดีมหาดไทยได้ตาหนิข้าราชการเมือง
สมุทรสาคร จนส่งผลให้ตลาดและเมืองท่ าฉลอมได้รับการดูแลอย่างดีในเวลาต่อมา จึงได้ทรงจัดตั้ง
สุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) และ 2 ปีหลังจากนั้นก็ได้มีการตรวจ
พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลในหัวเมืองต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ สุ ขาภิบ าลเหล่ านั้ น ล้ ว นมี กรรมการเป็ นข้ าราชการประจ าทั้ งสิ้ น ซึ่ งชี้ ให้ เห็ นว่ าต้ องการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นแบบเมืองมากกว่าการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น
พระราชบัญญัติสุขาภิบาลฉบับดังกล่าวแบ่งสุขาภิบาลออกเป็น 2 ประเภท คือ สุขาภิบาล
เมืองและสุขาภิบาลตาบล อย่างแรกมีกรรมการ 11 คน อย่างหลังมีกรรมการ 5 คน ปรากฏว่า
กรรมการทั้งหมดล้วนเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการเมือง ปลัดเมือง นายอาเภอ ครู
และก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น สุ ข าภิ บ าลทั้ ง สองประเภทนี้ มี อ งค์ ก รท างานชุ ด เดี ย ว คื อ คณะกรรมการ
สุขาภิบาลซึ่งทาหน้าที่ทั้งด้านนิติบัญญัติและบริหาร
สุขาภิบาลทั้ง 2 ประเภทมีหน้าที่สาคัญ 4 อย่าง คือ รักษาความสะอาดในท้องที่ ป้องกันและ
รักษาความเจ็บไข้ บารุงรักษาถนน และจัดการศึกษาขั้นต้นของประชาชน ด้วยการสนับสนุนจากรัฐ
การจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองต่าง ๆ จึงกระจายออกไปถึง 35 แห่งในรัชสมัยดังกล่าว
ในสมัยนี้ ความสนใจของผู้นาอยู่ที่การทดลองจัดตั้งสภาประชาธิปไตย ดังที่เรียกว่า “ดุสิต
ธานี” และการสร้างขบวนการลูกเสือ ด้วยเหตุนี้แม้ว่าสุขาภิบาลจะไม่ถูกยกเลิก แต่เมื่อไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากระดับบนดังที่เคยปรากฏในสมัยก่อนหน้าจึงส่งผลให้สุขาภิบาลตกอยู่ใ นสภาพอยู่กับที่ทา
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ให้จานวนสุขาภิบาล คือ 35 แห่ง ทั่วประเทศไม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก็ไม่มีการดาเนินการใด ๆ เพื่อ
ปรับปรุงหรือจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ใดอีก
ในปี พ.ศ. 2470 ในหลวงรัชกาลที่ 7 ได้ทรงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทาการศึกษา
บทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน เรียกว่า คณะกรรมการจัดการประชาภิบาล นาโดยที่ปรึกษาชาว
ต่างประเทศ ชื่อ ริชาร์ด ดี เครก (Richard D. Craig) ผลการศึกษา พบว่า ควรจัดตั้งเทศบาลขึ้นมา
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาลได้รับการพิจารณาในสภาเสนาบดี เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2473 สภา
เสนาบดีเห็นชอบในหลักการและให้กรมร่างกฎหมายพิจารณาหลักการในร่างกฎหมายฉบับนั้น ตั้งแต่
เดือนกุมภาพัน ธ์ปี เดียวกัน แต่ก็ยั งไม่มีการนาออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายจนเกิดเหตุการณ์ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475
สาเหตุที่พระองค์ทรงเตรียมจัดตั้งเทศบาล เพราะทรงเห็นว่าประชาชนไทยควรจะได้ฝึกฝน
ควบคุมการของท้องถิ่น ก่อนที่พวกเขาจะควบคุมกิจการของรัฐในระบบรัฐสภาที่เกิดขึ้นในอนาคต ใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2474 พระองค์ทรงพระราชทานสัมภาษณ์แก่ห นังสื อพิมพ์ต่างประเทศว่า
“ข้า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า ประชาชนควรจะมีสิ ทธิ มีเ สี ย งในกิ จการของท้ องถิ่น ... ข้า พเจ้า เห็ นว่ าเป็น การ
ผิ ด พลาด ถ้ า เราจะมี ก ารปกครองระบอบรั ฐ สภา ก่ อ นที่ ป ระชาชนจะมี โ อกาสเรี ย นรู้ แ ละมี
ประสบการณ์อย่างดีเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น
เนื่องจากสุขาภิบาลไม่ได้รับความสนใจต่อไปในสมัยนี้ สุขาภิบาลจึงยังคงอยู่ในสภาพเดิม คือ
35 แห่ง แต่การบริหารก็ลดน้อยลงเป็นลาดับ เนื่องจากกรรมการสุขาภิบาลเป็นข้าราชการประจาต้อง
ทางานตามหน้าที่หลักของตน เมื่องานของสุขาภิบาลเป็นงานฝาก และผู้นาไม่ให้ความสนใจ งานฝากก็
จึงแทบไม่มีใครให้ความสาคัญและดาเนินงาน
รัฐบาลคณะราษฎรมีนโยบายชัดเจนที่จะกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นด้วยการสถาปนาหน่วย
การปกครองตนเองระดับท้องถิ่นตามแบบตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกโดนกฎหมายฉบับนี้กาหนดให้มี
เทศบาล 3 ระดับ ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล เริ่มต้นที่การยกฐานนะ
สุขาภิบาล 35 แห่ง ที่มีอยู่เดิมเป็นเทศบาลแล้วมีการการจัดตั้งเพิ่มเติม ขณะนั้นมีตาบลจานวน 4,800
แห่ง รัฐบาลที่จะยกฐานะตาบลให้เป็นเทศบาล ทั้งนี้ เริ่มจัดตั้งเทศบาลครั้งแรกในปี พ.ศ. 2478 โดย
มิได้จัดตั้งการปกครองท้องถิ่นรูปอื่นอีกเลย พื้นที่ใดจะจัดตั้งให้เป็นเทศบาล รัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณา
กาหนด เว้นแต่เทศบาลเมืองกฎหมายบังคับให้ต้องตั้งขึ้นในตาบล หรือส่วนของตาบลอันเป็นที่ตั้ง
ศาลากลางจังหวัด
เทศบาลในชั้นนั้นแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 องค์กร คือ สภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรี ทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริ หารตามลาดับ สมาชิ กสภาเทศบาล (ส.ท.) มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนภายในเขตเทศบาลนั้น ๆ วาระสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารมีกาหนด 5 ปี ใน

28
ระยะแรกนี้รั ฐบาลตระหนักดีว่าปกครองตนเองรูปเทศบาลเป็นของใหม่สาหรั บประชาชน อาจยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจที่ดีเพียงพอกาหนดบทเฉพาะกาลกาหนดส่วนประกอบของ ส.ท. ตามลาดับขั้น ดังนี้
1. ท้องถิ่นใดมีสภาพเป็นเทศบาลแล้ว ให้รัฐบาลแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
พื้นความรู้ตามที่กฎกระทรวงกาหนด เป็น ส.ท. เพื่อให้เป็น “ผู้เริ่มการ”
2. ในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ส.ท. มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่
ราษฎรเลือกตั้ง และประเทศที่รัฐบาลแต่งตั้งมีจานวนไม่เกินประเภทแรก
3. เทศบาลที่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาเกินกว่าครึ่งให้สภา
เทศบาลประกอบด้วยสมาชิกประเภทที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียว
เทศบาลมีฐานะเป็น นิติบุคคลมีงบประมาณทรัพย์สินและเจ้ าหน้าที่ของตนเองตลอดจนมี
อานาจอิสระที่จะปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติสาหรับหน้าที่ของเทศบาล
มีกว้างขวางมาก เช่น รักษาความสงบเรียบร้อย จัดสร้างและบารุงทางน้า ทางบก รักษาความสะอาด
กาจัดขยะป้องกันและระงับโรคติดต่อ ฯลฯ
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ พบว่า เทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้ มุ่งไปในทางฝึกฝนประชาชนให้เข้าใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเป็นสาคัญหรือกล่าวได้ว่าหนักไปในทางการเมืองมากกว่าการ
บริหาร เทศบาลหลายแห่งประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของฝ่ายบริหารการปกครองท้องถิ่นในรูป
เทศบาลจึงค่อนข้างอลเวง และไม่สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่นเท่าที่ควร
การจัดตั้งเทศบาลดาเนินไปอย่างเชื่องช้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478- พ.ศ. 2488 มีจานวนเทศบาล
เพียง 117 แห่งเท่านั้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 มีการยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตาบลอีก 3
แห่ง คิดเนื้อที่ตาบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเพียง 239 ตาบล จากจานวนตาบลทั้งสิ้นสี่พันตาบลเศษ
เหตุผลหลักก็น่าจะเป็นเพราะว่าเทศบาลมีงบประมาณและอานาจจากัด รวมทั้งประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและความสนใจในการปกครองตนเอง
รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เผชิญอยู่ เพื่ อให้เทศบาลได้รับความเจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น โดยมีการแก้ไขกฎหมายเทศบาลอีก 3 ฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481: ใช้อยู่ 5 ปี
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486: ใช้อยู่ 10 ปี
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496: บังคับใช้สืบเนื่องมากระทั่งปัจจุบัน โดยมีก ารแก้ไข
เพิ่มเติมหลายครั้ง
ถึงแม้ว่ากฎหมายจัดตั้งเทศบาลที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 รัฐบาลมีเจตนาดีต่อประเทศและ
ท้องถิ่นก็ตาม แต่มีการจัดระบบที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักสากลนัก กล่าวคือ เป็นการจัดตั้งขึ้นโดยผล
ของกฎหมาย มิได้มาจากการเรียกร้องของประชาชน และรูปแบบเทศบาลกาหนดไว้เพียงแบบเดียว
คือ แบบมีสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี รวมทั้งบัญญัติหน้าที่เทศบาลไว้อย่างจากัด ตามลาดับขั้น
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ของเทศบาล ทั้งที่อาจไม่ตรงกับลั กษณะภูมิประเทศและความต้องการของชุมชน ตลอดจนมีการ
ควบคุมกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
หลังจากใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเทศบาล
อีก คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2486 ใช้อยู่ 10 ปี จึง
เปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งใช้ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลาย
ครั้ง กฎหมายดังกล่ าวกาหนดให้เทศบาลเป็นทบวงการเมืองมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
ท้องถิ่น สาหรับหลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาลอาศัยจานวนประชากรและความหนาแน่นความเจริญทาง
เศรษฐกิจ ของท้ องถิ่ นและความส าคั ญทางการเมื อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเป็ นพระราช
กฤษฎีกา โดยแบ่งประเภทเทศบาลเป็น 3 ระดับ ทานองเดียวกับกฎหมายเก่า คือ เทศบาลตาบล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ความแตกต่างระหว่างประเภทขึ้นกับประชากร ความหนาแน่น และ
รายได้ สาหรับโครงสร้างของเทศบาลยังประกอบด้วยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีเช่นเดิม
ในชั้นต้นสมาชิกสภาเทศบาล มี 2 ประเภท คือ ที่มาจากราษฎรเลือกตั้งและที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2499 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเหลือเพียงสมาชิกประเภทแรก
เท่านั้น มีวาระดารงตาแหน่ง 5 ปี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เทศบาลเป็ นรูปแบบการปกครองท้องถิ่น
ที่ก้าวหน้ารวมทั้งมีความเข้มแข็งในการบริหารงานท้องถิ่นมากที่สุด กฎหมายบัญญัติอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลอย่ างกว้างขวางสามารถทาการนอกเขตและร่ว มปฏิบัติงานกั บเทศบาลอื่นในลั กษณะที่
เรียกว่า สหการได้ด้วย
ปัจจุบันเทศบาลมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี และเป็นได้ ไม่เกิน 2 สมัยติดต่อกัน ซึ่งทาให้
การผูกติดอานาจนั้น ทาได้ยากและเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการและการประพฤติมิชอบ
ด้วย ปัจจุบันนี้ได้มีการใช้ พ.ร.บ. เทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เป็นฉบับล่าสุด
(ธฤษณุ รอดรักษา, 2553)
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้แก่เทศบาล เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ ไว้ในมาตรา 16 คือ การสังคมสงเคราะห์และการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ รวมถึงการประกอบ
อาชีพ และสวัสดิการสังคมอื่นให้แก่ผู้สูงอายุด้วย
2.3.2 โครงสร้างของเทศบาลนครในประเทศไทย
เทศบาลนั้นมีโครงสร้างตามตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ. 2552 ซึ่งได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา ตามขนาดพื้นที่ ประชากร รายได้ การบริหารจัดการ เป็นต้น
ดังภาพที่ 2.1

30
โครงสร้างเทศบาล ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
เทศบาล

สภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี
(มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน)

(มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน)

สมาชิกเทศบาล

นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง

ประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาล
เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล
ตาแหน่งละ 1 คน

รองนายกเทศมนตรี
เลขา + ที่ปรึกษา

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ส่วนงานต่าง ๆ

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของเทศบาล
ที่มา: พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
หมายเหตุ: จานวนสมาชิกเทศบาลขึ้นอยู่กับขนาดของเทศบาล แบ่งออกเป็นเทศบาลนคร
เทศบาล เมืองและเทศบาลตาบล

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วริฎฐา แก้วเกตุ (2550) ได้ศึกษาการจัดสวัสดิการแบบบูรณการในชุมชนโดยหุ้นส่วนการ
พัฒนาหลายฝ่ายศึกษาเฉพาะกรณี ตาบลน้าเกี๋ยน กิ่งอาเภอภูเพียง จั งหวัดน่านและสรุปนิยามศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการในชุมชน ดังนี้
ลักษณะความต้องการสวัสดิการแบบบูรณาการในชุมชน หมายถึง การดูแลตัวบุคคล การ
ดูแลการอยู่อาศัย การหนุนเสริมซึ่งกันและกัน การสนับสนุนทางสังคม การตรวจตราเฝ้าระวังภัยและ
การหนุนเสริมจิตใจ
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การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อจัดสวัสดิการแบบบูรณาการในชุมชน หมายถึง ประชาชน
และหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างระบบสวัสดิการร่วมกัน เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วม
วางแผน ออกแบบโครงการ กิ จ กรรมด้ า นสวั ส ดิ ก าร ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว มแลกเปลี่ ย น ร่ ว มจั ด
ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนกัน และได้รับประโยชน์ร่วมกัน ทุกฝ่ายเป็นทั้งผู้ให้อย่างมีคุณค่า และ
ผู้รับอย่างมีศักดิ์ศรี บนพื้นฐานความสัมพันธ์เชิงอานาจที่เท่าเทียมกัน
จากกรณี ศึ ก ษา สรุ ป ในภาพรวมของการมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ แ ละรั บ บริ ก ารสวั ส ดิ ก าร
สวัสดิการที่มีอยู่ในชุมชน ตาบลน้าเกี๋ยน กิ่งอาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมใน
การให้และรั บบริการสวัส ดิการแบบไม่เป็นทางการมากกว่าสวัส ดิการแบบเป็นทางการ โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในสวัสดิการโดยภาคชุมชนในรูปของเครือข่ายการดูแลกันตามธรรมชาติมากกว่าทุก
เรื่อง รองลงมา คือ สวัสดิการโดยภาคชุมชนในรูปของกลุ่ม สวัสดิการโดยองค์กรศาสนา สวัสดิการ
โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง สวัสดิการโดยหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น และสวัสดิการโดยมูลนิธิ
องค์กรการกุศล และองค์กรพัฒนาเอกชน
พูนสุข สีตะปะดล (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของต่างประเทศและกรณีตัวอย่างในประเทศไทย
และเพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้ศึกษาได้ศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่น และศูนย์บริการสังคมดินแดง สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุที่เหมาะสมสาหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี คือ 1) บริการด้านรักษาพยาบาล 2) สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการดูแลผู้สูงอายุ 3)
สวัสดิการด้านการส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4) บริการด้านการรวมกลุ่มและ
การมีส่วนร่วมทางสังคม 5) สวัสดิการด้านนันทนาการ/ทัศนศึกษา และ 6) สวัสดิการด้านอื่น ๆ
ฐิติรัตน์ ดิศโยธิน (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีต่อการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และแนวทางการปรับบทบาท
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในการจัดสวัสดิการด้านผู้สูงอายุในจังหวัดหนองคาย โดยศึกษาจาก 2
กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด จานวน 109 แห่งในจังหวัดหนองคาย
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวนทั้งสิ้น 327 ชุด และกลุ่มที่ 2
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลจานวน 18 ราย เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.2 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
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บทบาทภารกิจตามกฎหมายและการจัดสวัสดิการสังคม อยู่ในระดับมาก บทบาทการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดหนองคาย ที่มากที่สุด คือ บทบาทการจัดสวัสดิการ
ด้านรายได้ และบทบาทการจัดสวัสดิการด้านอื่น ๆ ส่วนภาพรวมของการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดหนองคาย พบว่า อยู่ในระดับน้อย สาหรับแนวทางการปรับ
บทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลในด้านสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุควรให้ครอบคลุม
มากขึ้น ทั้งด้านสวัสดิการสังคมด้านรายได้ สวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการ
ด้านการศึกษา และสวัสดิการด้านนันทนาการ
วิทิต ตฤณตียะกุล (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการบริการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่กาหนดแบบ
เฉพาะเจาะจงโดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน พบว่า การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อ
เพิ่มรายได้ก็เป็ นอีกปั ญหาหนึ่ งที่ภาครัฐ ควรจะเร่งดาเนินการชมรมผู้ สู งอายุควรที่จะจัดตั้งในทุก
หมู่บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุจะวางอยู่
บนมาตรฐานของปัจจัยพื้นฐานทางสวัสดิการสังคมเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถตอบสนองได้
อย่างต่อเนื่อง
สรวิชญ์ ภูมิศรี (2550: 31 - 33) ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างบทบาทภารกิจในการดาเนินงาน
การดูแลผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาระดับความพึงพอใจในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลนาดินดา อาเภอเมือง
จังหวัดเลย 2) ศึกษาบทบาทภารกิจและแสวงหาแนวทางในการดาเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยศึกษาจากผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาดินดา อาเภอเมือง จังหวัดเลย
และเจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาดินดา ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การดูแล
ผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า การดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลนาดินดานั้น จะถูกบรรจุใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนและสังคม ทั้งในแผนงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
แผนงานการบริหารทั่วไป ซึ่งโครงการโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ
บุษยา เพชรดุก (2551: 56 - 57) ศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการรองรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์ในการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุประชากรไทยในปัจจุบัน ศึกษาการดาเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน และศึกษาการเตรียมการ
รองรับสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย
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ทาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 10 แห่ง ผลการศึกษา พบว่า
1) ผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอและขาด
ผู้ดูแล ซึ่งต้องอาศัยอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้น 2) การดาเนินงานด้านผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบล บาง อบต. ยังไม่พร้อมที่จะดาเนินการเพราะขาดงบประมาณที่ต้องนาไปจ่ายในส่วนนี้ แต่
โดยรวมทุก อบต. ยังมีความพร้อมในด้านสิ่งของที่จะมอบให้ผู้สูงอายุในวันประเพณีสาคัญ หรือบาง
หน่วยงานให้อยู่เป็นประจา 3) การเตรียมการรองรับกับสถานการณ์ผู้สูงอายุและการเตรียมความ
พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนตาบลทั้ง 10 แห่ง เริ่มมีการ
ดาเนินการบ้างแล้ว และยังพบอีกว่า ผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุน มีการนา
ภูมิปัญญามาใช้ซึ่งจะทาให้ก่อประโยชน์ในการเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุมากขึ้น
พิมพ์ชนก ไพรีพินาศ (2551: 176 - 177) ศึกษา แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
สาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดขอนแก่น และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุใน
จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
129 คน ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน
มีการบริการการจัดสวัสดิการสังคมที่คล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้าน
นันทนาการ ด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านการบริการสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ 2 รูปแบบ คือ 1) การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุภายในหน่วยงาน
และ 2) การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน
สุกัญญา สมานเพื่อน (2551: 43 - 45) ศึกษาการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท:
กรณีศึกษาอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุในอาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
ในอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิกับเพศ และสมาชิกกลุ่ม 3) ศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินชีวิต
ของผู้สูงอายุในอาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้สูงอายุในอาเภอเกษตร
สมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ จานวน 385 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 66.5 และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่
สาคัญพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งมีภาระหนี้สิน ผู้สูงอายุกว่า ร้อยละ 58.2 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ
กฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล (2551: 73 - 77) ศึกษา บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว อาเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา
สุขภาพและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว 2) ศึกษาความ
คาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อองค์การชุมชนและองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว และ 3) ศึกษา
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บทบาทองค์การบริหารส่วนตาบลในการดูแลผู้สูงอายุ ประชากรตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว จานวน 280 คน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ผล
การศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ได้มีการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น
ชมรมผู้สูงอายุตาบลหนองบัว จัดสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สนับสนุนกิจกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุและมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีอนามัยตาบลหนองบัว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการ
แจกถุงยังชีพ การดูแลรักษาสุขภาพการออกหน่วยเคลื่อนที่จากจังหวัด การจัดหาไม้เท้า เครื่องพยุง
กาย การช่วยเหลือเรื่องที่ทากิน และแหล่งเงินทุนต่าง ๆ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551: 369 - 377) ศึกษา
แนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทาในผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางและ
มาตรการในการส่งเสริมการทางานในผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย
ซึ่งจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระยะเวลาอันสั้นต่อไป ผลการศึกษาได้เสนอแนวทางและมาตรการส่งเสริม
การมีงานทาในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย1) การจัดทาข้อมูลผู้สูงอายุ 2) การทบทวนเกณฑ์การ
เกษียณอายุ 3) การกาหนดลักษณะประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม 4) การเพิ่มโอกาสใน
การทางานแก่ผู้สูงอายุ 5) การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมในที่ทางานและการ
ให้บริการต่าง ๆ 6) การจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคม 7) การปรับเปลี่ยนทัศนคติการจ้างแรงงาน
ผู้สูงอายุ 8) การสร้างแรงจูงใจ 9) การเพิ่มพูนความรู้และทักษะ 10) การส่งเสริมการมีงานทาแบบมี
ส่วนร่วม 11) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 12) จุดเน้นของมาตรการส่งเสริมการมีงานทา
ในผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม เช่น แนวทางและมาตรการสาหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีศักยภาพ ควรมีจุดเน้นที่
การทบทวนเกณฑ์การเกษียณอายุ ควบคู่ไปกับการกาหนดลักษณะ ประเภทของงานและอัตราค่าจ้าง
ที่เหมาะสม 13) การศึกษาวิจัยในเชิงลึกของประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบและแนวทางการ
สนับสนุนทางการเงิน เพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ ง
ศูนย์บริการทางสังคมในชุมชน และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการส่งเสริมการมีงาน
ทาในผู้สูงอายุ เป็นต้น
อุชุกร เหมือนเดช (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความต้องการใน
การได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการโดยภาพรวมและในด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านความมั่นคงของรายได้และการทางาน ด้านนันทนาการวัฒนธรรม
และสังคม เปรียบเทียบความต้องการของผู้สูงอายุกับการได้รับสวัสดิการสั งคมตามปัจจัยส่วนบุคคลที่
ต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาจานวนบุตร บุคคลที่
ผู้สูงอายุอยู่อาศัยด้วย โรคประจาตัว ศาสนา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปอยู่ใน
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เขตเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม แบบ
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการ
สังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีความต้องการได้ รับสวัสดิการสังคมในด้านสุขภาพอนามัยมาก
ที่สุด ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา จานวนบุตร โรคประจาตัว มีปริมาณความต้องการในการ
ได้รับสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุ ที่มีสถานภาพสมรส บุคคลที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัยด้วย
ศาสนาและรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีปริมาณความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้สูงอายุที่หม้าย/หย่าร้าง ผู้ที่อยู่กับคู่สมรสมีความต้องการมากกว่า
ผู้ที่อาศัยอยู่กับญาติ และผู้ที่อยู่คนเดียวต้องการมากกว่าผู้ที่อยู่กับบุตรหลาน ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต์มีความต้องการมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้สูงอายุที่มีรายได้ระดับต่าต้องการ
สวัสดิการมากกว่าผู้ที่รายได้ระดับสูงกว่า (ต่ากว่า 5,000 บาท ต้องการมากกว่า 5,001-10,000 บาท;
10,001-15,000 ต้องการมากกว่า 25,000-30,000 บาท; 15,000-20,000 ต้องการมากกว่า 30,000
บาท)
ปริญญา ชูเลขา (2554: 50) ศึกษารายได้และรายจ่ายผู้สูงอายุในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อต้องการศึกษาถึงแหล่งที่มาของรายได้ และรายจ่ายผู้สูงอายุ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึง
มาตรฐานการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณ์ และการออกแบบ
สอบถามกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวนตัวอย่าง 121 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่า
ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 37.2 มีรายได้ไม่พอเพียง เพราะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ จึงไม่มีแหล่งรายได้ และร้อยละ 62.8 ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้พอเพียง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมีอาชีพรับราชการมาก่อนจึงมีแหล่งรายได้จากบานาญ
มยุรี พงษ์นาค (2555: 57 - 66) ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 2) ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ 3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยใน
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้าน
สังคม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมี
รายได้เพื่อลดความยากจนของผู้ สู งอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยใช้วิธีการ
วิจัยในเชิงคุณภาพ (Documentary Research) และเชิงปริมาณ (Survey Research) ควบคู่กันไป
ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
3.1.1 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธดี าเนินการ ดังนี้
(1) การวิเ คราะห์แ ละวิจัย เอกสาร (Documentary Research) ซึ่ง ได้
ดาเนินการใน 2 ระดับ คือ
ก. ศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม หนังสือ ตาราเรียน บทความต่าง ๆ และข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการทางานและการมีร ายได้เพื่อลดความยากจนของผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ข. ศึ กษางานวิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อเป็ นแนวทางใน
การศึกษา ทั้งยังสามารถนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นมาสนับสนุนงานวิจัยนี้และต่อยอดในการศึกษาวิจัย
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้อีกด้วย
(2) การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้สูงอายุ
ในชุมชนเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จานวน 10 คน โดยเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง ซึ่งจะดาเนินการหลังการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนาไปสู่การอภิปรายและเพื่อเสนอ
ผลการวิจัยสู่การปฏิบัติต่อไป
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3.1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) ความคิดเห็นต่อ
การศึกษา แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจน
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่ออธิบายระดับความคิดเห็นนั้น ซึ่งสถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ สถิติบรรยาย
(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ในการอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนระดับ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้
เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จะ
ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายผลการวิจัยที่
ประมวลผลได้
3.1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 3,846 คน (ที่มา: สานักงานปลัด
เทศบาลปลายบาง เข้าถึงข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตาบล
ปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ โดย
การคานวณตัวอย่างในการวิจัย แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย ผู้วิจัยขออธิบาย
วิธีการคานวณหากลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
1.3.4 วิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร 3,846 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ
ในชุมชนเทศบาลตาบลปลาบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สาหรับวิธีในการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ความคลาดเคลื่อน (e)
0.05 ทาให้ได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
n
n

=

3,846
1+ 3,846 (0.05) 2
= 362 คน

ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 362 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling)
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับการดาเนินงานเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้มีวิธีการ ดังนี้
3.2.1 เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
(1) แบบสอบถาม เป็นแนวคาถามที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้าน
การทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ (checklist)
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและ
การมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยลักษณะคาถามในส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ซึ่งใช้ในการวัดระดับความคิดเห็นนี้ โดยใช้ การวัดแบบ Rating Scale ซึ่งมีระดับการให้คะแนน
กาหนดค่าของคาตอบออกเป็น ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
แบบสอบถามการวิจัยนี้ ได้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของฅ
ลิเกิร์ต (Likert Scale) ผู้วิจัยจึงได้กาหนดมาตราส่วนประมาณค่าของแบบสอบถามเป็น 5 ลาดับ โดย
ข้อคาถามมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งคะแนนแต่ละข้อแบ่งได้ตามตาราง ดังนี้ คือ
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ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ข้อคาถามเชิงบวก
5
4
3
2
1

ข้อคาถามเชิงลบ
1
2
3
4
5

การกาหนดเกณฑ์ในการแปลผลคะแนนเฉลี่ย
จากเกณฑ์การวัดระดับทัศนคติดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การวัด โดยที่ผู้วิจัยจะแบ่งช่วง
แต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้อันตรภาคชั้น (Class Interval) หรือค่าพิสัย (Range) เพื่อให้ทราบถึง
ระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยมีวิธีการคานวณ ดังนี้
คะแนนพิสัย =
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.80
จากการพิจารณาข้างต้น ผู้วิจัยจึงกาหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าระดับแนวทางการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบล
ปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

ความหมาย
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับความคิดเห็นน้อย
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

สาหรับ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้
เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
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2. ข้อเสนอแนะด้านแนวทางในการแก้ไขปัญหาการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุใ นเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
(2) แนวคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ส่ งเสริ มสวัส ดิ การสั งคมด้า นการทางานและการมี รายได้เ พื่อลดความยากจนของผู้ สู ง อายุ แบบ
สัมภาษณ์เป็นแบบคาถามปลายเปิด กาหนดหัวข้อหลัก ๆ โดยนาไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเกี่ยวกับแนว
ทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ รวม
เป็นจานวน 10 คน (เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง) แล้วนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อความและเสนอ
ผลรายงานการศึกษาวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการหาค่าความ
เที่ยงตรง (Validity) ของเนื้อหา และความเชื่อมั่น (Reliability) ตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาสร้างแบบสอบถามและนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้ตรวจสอบแก้ไขเพื่อความถูกต้ อง ตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และตรงตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 5 คน ได้ค่า IOC (Index of item
objective congruence) เท่ากับ 0.8 หลังจากนั้นแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามคาแนะนา
และปรับปรุงด้านภาษาและความชัดเจนเพื่อความเข้าใจง่ายในการตอบแบบสอบถาม
3.3.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อหาความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มที่ต้องการจะศึกษา (ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง) จานวน 30 คน แล้วนามาคานวณหาค่าความเชื่อมั่นโดย
วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ดี
ควรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
จากการที่ได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มที่ต้องการจะศึกษา (ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง) จานวน 30 คน นั้น แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการตอบ
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แบบสอบถาม มาหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) โดยใช้สูตร
ของครอนบาค (Cronbach)
ดังนั้น จากการคานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability Statistics) ของแบบสอบถาม แล้วนั้น มี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา Cronbach's Alpha () = 0.957 (Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items = 0.957)
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งแบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อใช้ในการพรรณนาข้อมูล ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคลเป็นการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุเกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้ าน
การทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.4.2 สถิติวิเคราะห์ (Analytical Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ ค่าที (t-test) และ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ และใช้ในการอธิบายข้อมูลถึง
แตกต่างแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของ
ผู้สูงอายุ เมื่อจาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ทาการประมวลผล ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประมวลผลข้อมูลทางสถิติเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยจัดทาตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อนาเสนอและสรุปผลการวิจัย
สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ .05
สรุป การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการในการจัดหาและจัดเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ คือ
1. ผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลจากตารา ผลงานวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์และค้นคว้า
ข้อมูลทาง Internet ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมี
รายได้เพื่อลดความยากจนของผู้ สู งอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและความคิดเห็นจากผู้สูงอายุเกี่ยวกับ แนวทางการ
ส่ งเสริ มสวัส ดิการสั งคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้ สู งอายุในเขต
เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบสัมภาษณ์เป็น
แบบคาถามปลายเปิด กาหนดหัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้ เพื่อลดความยากจนของผู้ สู งอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี แล้วนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ข้อความและเสนอผลรายงานการวิจัย

.
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (A guidelines to the social welfare by work and income for Reduce
poverty of Elderly person in Plai Bang Sub district Municipality Community, Bang
Kruai, Nonthaburi) โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบล
ปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questioners) และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ในการนี้ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้
นามาวิเคราะห์ผลการวิจัยและนาเสนอผลการวิเคราะห์ในเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้ในครั้งนี้ จานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจานวนทั้งหมด โดย
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมี
รายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้าน
การทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในการน าเสนอผลการวิจั ยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ ที่ได้จากการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยจะได้ทาการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และจานวนร้อยละ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้สูงอายุ) เพื่อให้เห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนขึ้น ดังนี้ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
จานวน
1. เพศ
ชาย
179
หญิง
221
รวม
400
2. อายุ
อายุระหว่าง 60-65 ปี
168
อายุระหว่าง 66-70 ปี
92
อายุระหว่าง 71-75 ปี
91
อายุระหว่าง 76-80 ปี
36
อายุ 81 ปี ขึ้นไป
13
รวม
400
3. สถานภาพสมรส
โสด
61
สมรส
216
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
123
รวม
400

ร้อยละ
44.8
55.2
100.0
42.0
23.0
22.8
9.0
3.2
100.0
15.2
54.0
30.8
100.0

4. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
1-5 ปี
5-10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
รวม

22
94
284
400

5.5
23.5
71.0
100.0

5. วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม

281
92
10
0
17
400

70.2
23.0
2.5
0.0
4.3
100.0
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
จานวน
6. อาชีพ
เกษตรกรรม
85
รับจ้าง
116
ข้าราชการบานาญ
29
ค้าขาย
110
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
60
รวม
400
7. รายได้ของผู้สูงอายุ
ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
5,001 - 10,000 บาท/เดือน
10,001 - 15,000 บาท/เดือน
15,001 - 20,000 บาท/เดือน
20,000 บาท ขึ้นไป
รวม

Percent
21.3
29.0
7.2
27.5
15.0
100.0

106
119
100
33
42
400

26.5
29.8
25.0
8.2
10.5
100.0

รวม

39
361
400

9.8
90.2
100.0

9. การได้รับข้อมูลข่าวสารสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการ
มีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุจากเทศบาลตาบล
ไม่เคย
เคย
รวม

124
276
400

31.0
69.0
100.0

10. การรวมกลุ่ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ ห รื อ เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม อาชี พ
ผู้สูงอายุ
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ
เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ
รวม

275
125
400

68.8
31.2
100.0

8. การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไม่ได้รับ
ได้รับ
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จากผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 400 คน มีผลการศึกษา ได้ข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้
1. เพศ
จากผลการศึกษา พบว่า คุณลั กษณะของผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็น เพศหญิง
จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาเป็น เพศชาย จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. อายุ
จากข้อมูลคุณลักษณะด้านช่วงอายุ ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น จากจานวน 400 คน
พบว่า ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 60-65 ปี จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมา คือ ช่วง
อายุระหว่าง 66-70 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ช่วงอายระหว่าง 71-75 ปี มีจานวน 91
คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และจานวนที่น้อยที่สุด คือ อายุ 81 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2
ตามลาดับ
3. สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น จากจานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพสมรส จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
จานวน123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และโสด จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2
4. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
สาหรับระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล พบว่า ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ระหว่าง 10 ปีขึ้นไป
จานวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 รองลงมา ระหว่าง 5-10 ปี จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5
และ 1-5 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5
5. ระดับการศึกษา
คุณลักษณะด้านระดับการศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่า มีการศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 92
คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ปริญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอื่น ๆ จานวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.2 ตามลาดับ
6. อาชีพ
จากข้อมูลคุณลักษณะด้านอาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่า ส่วนใหญ่ ประกอบ
อาชีพ รับจ้าง จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา คือ ค้าขาย มีจานวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.5 เกษตรกรรม จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีจานวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.0 และจานวนน้อยที่สุด คือ ข้าราชการบานาญ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2
ตามลาดับ

48
7. รายได้ของผู้สูงอายุ
คุณลักษณะด้านรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่ มีรายได้ 5,001-10,000 บาท/เดือน จานวน 119
คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ
26.5 มีรายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รายได้ 20,000 บาท
ขึ้นไป มีจานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และจานวนที่น้อยที่สุด คือ 15,001-20,000 บาท/เดือน
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ตามลาดับ
8. การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คุณลักษณะด้านการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้รับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีจานวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 รองลงมา คือ ไม่ได้รับ จานวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.8 ตามลาดับ
9. การได้รับข้อมูลข่าวสารสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความ
ยากจนของผู้สูงอายุจากเทศบาลตาบล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร จานวน 276 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.0 รองลงมา คือ ไม่เคยได้รับข้อมูล ข่าวสาร จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0
ตามลาดับ
10. การรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุหรือเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่ได้รวมกลุ่มอาชีพหรือไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
จานวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมา คือ เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพหรือมีการรวมกลุ่มอาชีพ
ผู้สูงอายุ จานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อ
ลดความยากจนของผู้สูงอายุ
สาหรับ ผลการศึก ษาวิเ คราะห์ข้อมูล เบื้อ งต้น ในส่ว นนี้เ ป็น การวิเคราะห์ข้อ มูล เกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ซึ่ง ผู้ต อบแบบสอบถามเป็น กลุ่ม ตัว อย่า งที่เ ป็น ผู้สูง อายุ (จานวน 400 คน) ที่อ ยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถแสดงค่าเฉลี่ย และค่า ส่ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ออกมาตามผลการวิเคราะห์ ได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้
เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
SD แปลผล
X
ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
1. ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทา
3.62 0.91 มาก
2. ภาครัฐมีการส่งเสริมการทางานของผู้สูงอายุตรงกับความต้องการ
3.54 1.02 มาก
3. ภาครัฐมีการส่งเสริมการทางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ 3.53 0.90 มาก
4. ภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
3.56 0.92 มาก
5. ภาครัฐมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
3.52 0.89 มาก
6. ภาครัฐมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
3.51 0.90 มาก
7. ภาครัฐมีการสนับสนุน /ส่งเสริมแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่
3.46 0.97 มาก
ผู้สูงอายุ
8. ภาครัฐมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
3.54 0.90 มาก
9. ภาครัฐมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
3.48 0.89 มาก
10. ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อส่งเสริมขยาย
3.40 0.96 ปานกลาง
โอกาสการทางานแก่ผู้สูงอายุ
ผลรวมของค่าเฉลี่ย
3.52 0.79 มาก
ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
3.43 1.01 มาก
11. ภาครัฐส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทากิจกรรมเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ
12. ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานนอกบ้าน
3.44 1.20 มาก
13. ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานที่บ้าน
3.75 0.98 มาก
14. ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานเต็มเวลา (Full time 8 ชั่วโมง)
3.12 1.30 ปานกลาง
15. ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานบางเวลา (part time) เช่น วันละ
3.72 1.16 มาก
2-4 ชั่วโมง เป็นต้น
16. ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานกับภาครัฐ
3.42 1.17 มาก
17. ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานกับภาคเอกชน
3.38 1.20 ปานกลาง
18. ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเกษตร
3.87 1.08 มาก
ค้าขาย จักรสาน หัตถกรรมเป็นต้น
19. ผู้สูงอายุมีการวางแผนเพื่อเพิ่มรายได้ในปัจจุบัน
3.36 1.00 ปานกลาง
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้
เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ (ต่อ)
แปลผล
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
SD
X
20. สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้ที่สามารถ
2.90
1.19
ปานกลาง
เลี้ยงครอบครัวได้
ผลรวมของค่าเฉลี่ย

3.44

0.88

มาก

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ สามารถแยก
พิจารณาได้เป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่ง แนว
ทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานเพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ที่มีค่าเฉลี่ย (Mean)
มากที่สุด คือ ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทาโดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.62 รองลงมา คือ ภาครัฐมี
การส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.56 และที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อส่งเสริมขยายโอกาสการทางานแก่
ผู้สูงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกข้อ ด้านการทางานของผู้สูงอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.52
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.79 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุ
อยากมีรายได้จากการทางานประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเกษตร ค้าขาย จักรสาน หัตถกรรมเป็นต้น
โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.87 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานที่บ้าน โดยมีค่าเฉลี่ย ที่
3.75 และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยง
ครอบครัวได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.90 ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกข้อ ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.44
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.88 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 4.3 ผลการวิเ คราะห์ ในภาพรวมของแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
แปลผล
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
SD
X
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
3.52
0.79
มาก
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
3.44
0.88
มาก
ผลรวมของค่าเฉลี่ย
3.48
0.78
มาก
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาในภาพรวม ตามตารางที่ 4.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนว
ทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่อยู่เขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นั้น สิ่งที่
ได้จากการวิเคราะห์ในภาพรวม สามารถอธิบายรายละเอียดในรายด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ พบว่า ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.52 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.79 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย ที่ 3.44 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.88 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน พบว่า แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการทางานและการมีร ายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สู งอายุ มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.48 มีค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.78 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
สาหรับ ผลในการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการ
มีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 2 ด้าน นี้ สามารถแสดงออกมาเป็นกราฟ
เพื่อเปรียบเทียบค่าในแต่ละด้านได้ ดังนี้

ภาพที่ 4.1 ภาพรวมของการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความ
ยากจนของผู้สูงอายุ
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จากกราฟ จะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ทั้ง 2 ด้าน นั้น ที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านการ
ทางานของผู้สูงอายุ (3.52) รองลงมา คือ ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย (3.44) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
สาหรับผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบาง
กรวย จั ง หวั ด นนทบุ รี ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย จะท าการเปรี ย บเที ย บตั ว แปรด้ า นเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบล วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามเพศ
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
เพศ
SD t - test Sig.
X
ชาย
3.49 0.78
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
-.579 .563
หญิง
3.54 0.79
ชาย
3.38 0.85
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
-1.17 .242
หญิง
3.49 0.88
ชาย
3.44 0.76
ภาพรวม
-.966 .334
หญิง
3.51 0.77
จากตารางที่ 4.4 พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามเพศ ทั้ง
2 ด้าน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

53
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามอายุ
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
df SS. MS F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
4 31.837 7.959 14.44 .00**
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
ภายในกลุ่ม 395 217.65 .551
รวม
399 249.49
ระหว่างกลุ่ม
4 51.641 12.910 20.02 .00**
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ภายในกลุ่ม 395 254.67 .645
รวม
399 306.31
ระหว่างกลุ่ม 4 39.730 9.932 20.03 .00**
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม 395 195.82 .496
รวม
399 235.55
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.5 พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามอายุ ทั้ง
2 ด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามสถานภาพสมรส
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
df
SS MS F
Sig.
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ

2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ

ภาพรวม

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
397
399
2
397
399
2
397
399

1.483 .741 1.187 .306
248.00 .625
249.49
8.954 4.477 5.977 .003**
297.36 .749
306.31
4.056 2.028 3.478 .032**
231.49 .583
235.55
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จากตารางที่ 4.6 พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นการท างานและการมี ร ายได้ เ พื่ อ ลดความยากจนของผู้ สู ง อายุ จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส ซึ่งด้านการทางานของผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุและในภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลตาบล
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
df SS. MS F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
2 3.932 1.966 3.17 .043**
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
ภายในกลุ่ม 397 245.55 .619
รวม
399 249.49
ระหว่างกลุ่ม
2 2.608 1.304 1.70 .183
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ภายในกลุ่ม 397 303.71 .765
รวม
399 306.31
ระหว่างกลุ่ม
2 3.205 1.603 2.73 .066
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม 397 232.34 .585
รวม
399 235.55
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.7 พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นการท างานและการมี ร ายได้ เ พื่ อ ลดความยากจนของผู้ สู ง อายุ จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบล ทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านการทางานของผู้สูงอายุและภาพรวม มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ

2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ

ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS.

3
396
399
3
396
399
3
396
399

8.622
240.86
249.49
3.575
302.74
306.31
5.329
230.22
235.55

MS

F

Sig.

2.874 4.725 .003**
.608
1.192 1.559 .199
.765
1.776 3.056 .028**
.581

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 4.8 พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น แนวทางการส่ งเสริ ม
สวัส ดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามวุฒิ
การศึกษา ทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านการทางานของผู้สูงอายุและภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
df SS. MS F
Sig.
ระหว่างกลุ่ม
4 10.634 2.659 4.39 .002**
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
ภายในกลุ่ม 395 238.85 .605
รวม
399 249.49
ระหว่างกลุ่ม
4 14.831 3.708 5.02 .001**
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ภายในกลุ่ม 395 291.48 .738
รวม
399 306.31
ระหว่างกลุ่ม
4 12.360 3.090 5.46 .000**
ภาพรวม
ภายในกลุ่ม 395 223.19 .565
รวม
399 235.55
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.9 พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น แนวทางการส่ งเสริ ม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ ทั้ง
2 ด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ

2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ

ภาพรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS.

4
395
399
4
395
399
4
395
399

23.109
226.38
249.49
32.666
273.65
306.31
27.336
208.21
235.55

MS

F

Sig.

5.777 10.1 .001**
.573
8.167 11.7 .000**
.693
6.834 12.9 .000**
.527
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จากตารางที่ 4.10 พบว่ า ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบความคิ ด เห็ น แนวทางการส่ ง เสริ ม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ทั้ง 2 ด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 4.11 สรุป ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้ า นการท างานและการมี ร ายได้ เ พื่ อ ลดความยากจนของผู้ สู ง อายุ จ าแนกตาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านการทางาน ด้านการมีรายได้
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสถานภาพ
ภาพรวม
ของผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ
แตกต่าง
1. เพศ
ไม่แตกต่าง



แตกต่าง



2. อายุ
ไม่แตกต่าง
3. สถานภาพสมรส
4. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
เทศบาลตาบล

แตกต่าง

-

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง




-


-



-





-

-




-

ไม่แตกต่าง

5. วุฒิการศึกษา

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง


-

6. อาชีพ

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง


-





-

-

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง


-


-


-

7. รายได้ต่อเดือน

จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบาได้ ดังนี้
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1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สู งอายุจาแนกตามเพศและสถานภาพสมรส มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุจาแนกตาม อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบล วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุจาแนกตามเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
เทศบาลต าบล และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นผู้ สู ง อายุ จ าแนกตาม อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ในส่ ว นนี้ เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อแนวทางการส่ งเสริ ม
สวัส ดิการสั งคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้ สู ง อายุ ซึ่งอธิบายได้
ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ที่ได้จากข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม
4.1.1 ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
1. ภาครั ฐ ควรสนับสนุนอาชีพที่ผู้ สู งอายุอยากจะทา อาจจะมีโ ครงการของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสอนอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เช่น การทาขนม การ
ปลูกผักและผลไม้ เกษตรอินทรี เป็นต้น
2. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีงานทาจากการจ้างของภาคเอกชนหรือรับงานมา
ทาที่บ้าน หรือเป็นแบบ part time เป็นต้น
3. ความต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ และช่องทางการตลาด
4. อยากให้ภาครัฐและท้องถิ่นทาการสารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการ
ประกอบอาชีพแล้วส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชีพที่ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันทา
4.1.2 ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เพราะของใช้ราคาแพงขึ้น อยากให้ภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการอย่างจริงจังในการสนับสนุนอาชีพของผู้สูงอายุ
2. รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพในปัจจุบัน จึงอยากให้
มีมาตรการในการส่งเสริมรายได้ให้มากกว่านี้ เพราะคนอายุ 60-65 ยังสามารถทางานได้
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3. อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาอบรม
หรือทาโครงการเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบการ เช่น การค้าขายขนม หรือเปิดร้านขายของชา
เป็นต้น
4. อยากให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐจ้างผู้สูงอายุเป็นงานชั่วคราวหรือเอามาทาที่
บ้านก็ได้ เพื่อให้เกิดรายได้สาหรับเลี้ยงดูตนเองไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน
5. ผู้ สู ง อายุ ห รือ คนแก่ บ างคนมีค วามยากจนมาก เก็บ ของเก่ า ขายไปวั น ๆ
รายได้น้อย อยากให้ท้องถิ่นช่วยดูแล ให้มีช่องทางการทามาหากิน
4.2 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ต่อแนวทางการ
ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นการท างานและการมี ร ายได้ เ พื่ อ ลดความยากจนของผู้ สู ง อายุ
ดังต่อไปนี้
4.2.1 ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จังหวัด นนทบุรี ทาให้ทราบว่า
1. ปัญหาด้านการทางานของผู้สูงอายุ มักจะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่ม
เล็ก ๆ มีจานวนไม่มาก แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกมาร่วมกลุ่มกัน ส่วนใหญ่ก็จะมีแนวคิดในการทาอาชีพ
เหมือน ๆ กัน เช่น การทาดอกไม้จันทน์ ก็จะมีการรวมกลุ่มกันทาแล้วจะมีคนมารับชื้อไปอีกต่อ
2. สาหรับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะมีอายุ 60 - 75 ปี พอเดินได้สะดวกและเข้าร่วม
กิจกรรมได้ ซึ่งทางกลุ่มผู้อายุ ก็จะมีกลุ่มที่ทากิจกรรมอย่างอื่นอีกนอกเหนือจากกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ชอบออกกาลังกาย กลุ่มผู้ที่ชอบทาบุญ เป็นต้น แต่กลุ่มอาชีพเหมือนกันจาทาเป็นงาน
อดิเรก เพื่อเข้ามานั่งทาและพูดคุยกัน แต่อย่างไรก็ตาม จะมีผู้สูงอายุบางคนหรือบางกลุ่มที่อยากได้
งานทาและมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว
3. ผู้สูงอายุบางคนอยากให้มีภาคเอกชนมาจ้างหรือ เป็นงาน part time หรือ
นาไปทาที่บ้านได้ ซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน แต่ก็จะไม่มากที่ภาคเอกชน
หรือภาครัฐมาจ้างทางาน อาจจะเห็นว่าเป็นวัยที่เกษียรติอายุแล้ว คงไม่คล่องแคล่วว่องไว จึงทาให้
หน่วยงานต่าง ๆ ไม่อยากจะจ้างผู้สูงอายุ ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการทางานของผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุก็อยากที่จะมีงานทาและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4. สาหรับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันยังให้
ความสาคัญน้อยเกี่ยวกับอาชีพของผู้สูงอายุ แต่อยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเป็นกระบอกเสียงในการ
จ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนใจอยากจ้างผู้สูงอายุเข้าไปทางาน ถือว่าเป็นการ
ช่วยเหลือสังคมให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นนั่นเอง และถ้าส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุได้มีอาชีพเป็น
จานวนมากขึ้นแล้ว จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้สูงอายุและประเทศได้เช่นเดียวกัน
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4.2.2 ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
จากผลการสัมภาษณ์ข้อมูล ทาให้ทราบว่า
1. ในปัจจุบันมีคนแก่หรือคนชราเยอะในจังหวัดนนทบุรี จึงควรส่งเสริมด้าน
การทางานหรือการสร้างรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งในปัจจุบันรายได้ของผู้สูงอายุจะมีไม่มาก ส่วนใหญ่
มาจากเบี้ยยังชีพคนแก่ นั่นเอง ซึ่งตรงนี้จาเป็นอย่างมากที่ต้องหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นช่วยประสานงานกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการผู้สูงอายุเข้าทางาน อีกทั้ง
การส่งเสริมการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้ให้มากขึ้น
2. การสร้างอาชีพดูเหมือนจะเป็นเรื่องรอง ๆ เพราะแท้จริงแล้วชมรมผู้สูงอายุ
อาจจะมีกิจกรรมอื่นได้เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าการรวมกันเพื่อสร้างอาชีพ ซึ่งตรงนี้เองที่อยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
3. อาชีพที่ผู้สูงอายุต้องการ คือ อาชีพที่สามารถทางานที่บ้านได้หรือเป็นงานที่
ไม่หนักจนเกินไป เช่นจัดของ เรียงของ และก่อให้เกิดมูลค่าทางสังคม ไม่เป็นภาระใคร ดังนั้น อาชีพ
ของผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากที่ต้องให้หน่ว ยงานภาครัฐช่วยในการทาความเข้าใจกับภาคส่วน
อื่น ๆ ได้ช่วยกันรับผู้สูงอายุเข้าทางาน
4. ประเด็นสาคัญคือ การสร้างอาชีพหรือการรวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุโดย
อาศัยชุมชนเป็นแรงขับเคลื่อนในการรวมกลุ่มกันทางานและสร้างอาชีพด้วยกันในชุมชนของตนเอง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนช่วยในการสนับสนุนให้กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มกันทางานมี
ความเข้มแข็ง จนนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและออกสู่ตลาดภายนอกให้เป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไป
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุอาจจะรวมกลุ่มกันเพื่อมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน จะได้ไม่เหงา เป็นต้น
5. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ ก็ต้องเข้าไปประสานงาน
กับกลุ่มอาชีพและสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพนี้เติบโตขึ้น เพื่อจะได้มีฐานะหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่
ผู้สูงอายุ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mix Method) ระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ควบคู่กัน ได้สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน
221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาเป็น เพศชาย จานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 60-65 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.0 มีสถานภาพสมรส
คิดเป็นร้อยละ 54.0 อาศัยอยู่ระหว่าง 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 71.0 มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 70.2 ประกอบอาชีพ รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 29.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000
บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ส่วนใหญ่ ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ คิดเป็นร้อยละ 90.2 เคยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 69.0 และส่วนใหญ่ ไม่ได้รวมกลุ่มอาชีพหรือไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 68.8
ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อ
ลดความยากจนของผู้สูงอายุ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและ
การมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ สามารถแยกพิจารณาได้เป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ด้านการทางาน ที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) มากที่สุด คือ ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทาโดยมี
ค่าเฉลี่ย ที่ 3.62 รองลงมา คือ ภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยมี
ค่าเฉลี่ย ที่ 3.56 และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ
เพื่อส่งเสริมขยายโอกาสการทางานแก่ผู้สูงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ตามลาดับ
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กล่าวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกข้อ ด้านการทางานของผู้สูงอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ที่
3.52 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.79 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ผลการวิเ คราะห์ พบว่า ส่ ว นใหญ่ อยู่ในระดั บมาก ซึ่ง ปัจจั ยที่มีค่ าเฉลี่ ยมากที่สุ ด คื อ
ผู้ สู ง อายุ อ ยากมี ร ายได้ จ ากการท างานประกอบอาชี พ อิ ส ระ เช่ น การเกษตร ค้ า ขาย จั ก รสาน
หัตถกรรมเป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.87 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุ อยากมีรายได้จากการทางานที่บ้าน
โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.75 และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้
ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.90 ตามลาดับ
กล่าวโดยสรุป เมื่อดูผลรวมของทุกข้อ ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า มีค่าเฉลี่ย ที่
3.44 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.88 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
สาหรับ ผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมของแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสั งคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
S.D.
แปลผล
X
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ

3.52

0.79

มาก

2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ

3.44

0.88

มาก

3.48

0.78

มาก

ผลรวมของค่าเฉลี่ย

1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ พบว่า ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
ที่ 3.52 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.79 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย ที่ 3.44 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ 0.88 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน พบว่า แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการทางานและการมีร ายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สู งอายุ มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.48 มีค่าส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.78 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

63
ส าหรั บ ผลในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในภาพรวม สามารถแสดงออกมาเป็ น กราฟ เพื่ อ
เปรียบเทียบค่าในแต่ละด้านได้ ดังนี้

จากกราฟ จะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ทั้ง 2 ด้าน นั้น ที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านการ
ทางานของผู้สูงอายุ (3.52) รองลงมา คือ ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย (3.44) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งผู้วิจัย จะทาการเปรีย บเทียบตัวแปรด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลตาบล วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได้ผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีร ายได้เพื่อ ลดความยากจนของผู้สูง อายุ จาแนกตามเพศ ทั้ง 2 ด้า น มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีร ายได้เพื่อ ลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามอายุ ทั้ง 2 ด้าน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามสถานภาพสมรส ซึ่งด้านการ
ทางานของผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้าน
การมีร ายได้ของผู้สูงอายุและในภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีร ายได้เ พื่อ ลดความยากจนของผู ้สูง อายุ จาแนกตามระยะเวลาที่อ าศัย อยู่ ใ น
เทศบาลตาบล ทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านการทางานของผู้สูงอายุและภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่าง
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กัน อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 และด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิ ดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีร ายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามวุฒิการศึกษา ทั้ง 2 ด้าน
พบว่า ด้านการทางานของผู้สูงอายุและภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
6. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามอาชีพ ทั้ง 2 ด้าน มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน ทั้ง 2 ด้าน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุป ผลการวิเ คราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้าน
การทางานและการมีร ายได้เพื่อ ลดความยากจนของผู้สูงอายุ จาแนกตามสถานภาพของผู้ต อบ
แบบสอบถาม
ด้านการทางาน ด้านการมีรายได้
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสถานภาพ
ภาพรวม
ของผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
เทศบาลตาบล
5. วุฒิการศึกษา

แตกต่าง

-

-

ไม่แตกต่าง







แตกต่าง







ไม่แตกต่าง

-

-

แตกต่าง

-





ไม่แตกต่าง



-

-

แตกต่าง






-

ไม่แตกต่าง
แตกต่าง



-



ไม่แตกต่าง

-



-
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แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสถานภาพ
6. อาชีพ
7. รายได้ต่อเดือน

ด้านการทางาน ด้านการมีรายได้

ภาพรวม

ของผู้สูงอายุ

ของผู้สูงอายุ

แตกต่าง







ไม่แตกต่าง

-

-

-

แตกต่าง







ไม่แตกต่าง

-

-

-

จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ท างานและการมี ร ายได้ เ พื่ อ ลดความยากจนของผู้ สู ง อายุ จ าแนกตามสถานภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม สามารถอธิบาได้ ดังนี้
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุจาแนกตามเพศและสถานภาพสมรส มีความ
คิดเห็ นไม่แตกต่างกัน ส่ว นผู้ สูงอายุจาแนกตาม อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเทศบาลตาบล วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุจาแนกตามเพศ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน
เทศบาลต าบล และวุ ฒิ ก ารศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ว นผู้ สู ง อายุ จ าแนกตาม อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สาหรับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความ
ยากจนของผู้สูงอายุ มีแนวทางดังต่อไปนี้
1. แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
1.1 หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ผู้ประกอบการทราบ เพื่อส่งเสริมขยายโอกาสการทางานให้แก่ผู้สูงอายุ
1.2 หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการสนับสนุน /ส่งเสริมแหล่ง
เงินทุนประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีงานทาและสร้างอาชีพไม่เป็นภาระแก่
บุตรหลาน แต่อย่างไรก็ตามควรดูศักยภาพของผู้สูงอายุว่าทาได้หรือไม่ นอกจากนั้น หากเป็นการ
รวมกลุ่มอาชีพหรือรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชนของผู้สูงอายุ ควรมีหน่วยงานมาช่วยเหลือ ให้
คาแนะนา ตลอดจนการช่วยเหลือในการอบรม ให้ความรู้ในอาชีพที่ผู้สูอายุต้องการ
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1.3 หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
เครือข่ายการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุระหว่างชุมชน หรือระหว่างตาบลเพื่อสร้างเครือข่ายและ
ช่วยกันวางแผนผลิตภัณฑ์หรือช่องทางการจัดจาหน่วย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
นอกจากนั้นความต้องการของผู้สูงอายุที่อยากให้มีแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ด้าน
การทางานของผู้สูงอายุ
1. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีงานทาจากการจ้างของภาคเอกชนหรือรับงานมาทาที่บ้าน
หรือเป็นแบบ part time เป็นต้น
2. อยากให้ภาครัฐและท้องถิ่นทาการสารวจความต้องการของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ
แล้วส่งเสริมหรือสนับสนุนอาชีพที่ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันทา
2. แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
2.1 ความต้องการของผู้สูงอายุที่อยากมีรายได้จากการทางานเต็มเวลา (Full time 8 ชั่วโมง)
2.2 ความต้องการของผู้สูงอายุที่อยากจะมีรายได้จากการทางานในภาคเอกชน ซึ่งอาจจะเป็น
part time หรือ full time ก็ได้
2.3 การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีการวางแผนเพื่อเพิ่มรายได้ในปัจจุบัน เช่น ช่วยเหลือในการ
รวมกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ ช่วยเหลือในการรวมกลุ่มกิจกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือ
ท้องถิ่นอาจเข้ามามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุก็ได้
2.4 การสนับสนุนสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้
นอกจากนี้ ความต้องการของผู้สูงอายุที่อยากให้มีแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ด้าน
การมีรายได้ของผู้สูงอายุ
1. ผู้สูงอายุอยากให้ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นดาเนินการอย่างจริงจังในการ
สนับสนุนอาชีพของผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุอยากให้มีมาตรการในการส่งเสริมรายได้ให้มากกว่านี้ เพราะคนอายุ 60-65 ยัง
สามารถทางานได้
3. ผู้สูงอายุอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาอบรมหรือทา
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบการ เช่น การค้าขายขนม หรือเปิดร้านขายของชา เป็นต้น
4. ความต้องการของผู้สูงอายุที่อยากให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐจ้างผู้สูงอายุเป็นงานชั่วคราว
หรือเอามาทาที่บ้านก็ได้ เพื่อให้เกิดรายได้สาหรับเลี้ยงดูตนเองไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน
5. ผู้สูงอายุหรือคนแก่บางคนมีความยากจนมาก เก็บของเก่าขายไปวัน ๆ รายได้น้อย อยาก
ให้ท้องถิ่นช่วยดูแล ให้มีช่องทางการทามาหากิน
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5.2 อภิปรายผล
5.2.1 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ทาให้สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ด้านการทางานของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานเพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ที่มีค่าเฉลี่ย
(Mean) มากที่สุด คือ ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทาโดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.62 รองลงมา คือ
ภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.56 และที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ เพื่อส่งเสริมขยายโอกาส
การทางานแก่ผู้สูงอายุ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริฎฐา แก้วเกตุ (2550) ได้
ศึกษาการจั ดสวัสดิการแบบบูรณการในชุมชนโดยหุ้ นส่ว นการพัฒนาหลายฝ่ ายศึกษาเฉพาะกรณี
ตาบลน้าเกี๋ยน กิ่งอาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการให้และรับบริการสวัสดิการ
แบบไม่เป็นทางการมากกว่าสวัสดิการแบบเป็นทางการ โดยกลุ่มตัวอย่า งมีส่วนร่วมในสวัสดิการโดย
ภาคชุมชนในรูปของเครือข่ายการดูแลกันตามธรรมชาติมากกว่าทุกเรื่อง รองลงมา คือ สวัสดิการโดย
ภาคชุมชนในรูปของกลุ่ม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา ชูเลขา (2554 : 50) ศึกษา
รายได้และรายจ่ายผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย โดยกลุ่มผู้สูงอายุ
ร้อยละ 37.2 มีรายได้ไม่พอเพียง เพราะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ จึงไม่มีแหล่งรายได้ ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ อุชุ กร เหมือนเดช (2552) ได้ศึ กษาเรื่อ ง ความต้ องการในการได้รั บ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จังหวั ดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
ได้รับสวัสดิการสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปริมาณความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2551) ศึกษาแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทาใน
ผู้สูงอายุ พบว่า จุดเน้นของมาตรการส่งเสริมการมีงานทาในผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม เช่น แนวทางและ
มาตรการสาหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีศักยภาพ ควรมีจุดเน้นที่การทบทวนเกณฑ์การเกษียณอายุ ควบคู่ไป
กับการกาหนดลักษณะ ประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม
2. ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ซึ่งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด คือ
ผู้สูงอายุอยากมีรายได้จากการทางานประกอบอาชีพอิสระ เช่น การเกษตร ค้าขาย จักรสาน หัตถกรรม
เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ 3.87 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุ อยากมีรายได้จากการทางานที่บ้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ย ที่ 3.75 และที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้ที่
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.90 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนสุข สี ตะปะดล (2550)
ที่ได้ศึกษาเรื่องบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา
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องค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดนนทบุ รี พบว่า การจัดสวัส ดิการสั งคมให้ กับผู้สู งอายุที่เหมาะสม คือ
สวัสดิการด้านการส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และยังสอดคล้องกับ ฐิติรัตน์
ดิศโยธิน (2550) ที่ศึกษาบทบาทองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีต่อการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน
กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย พบว่า บทบาทการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลใน
จังหวัดหนองคาย คือ บทบาทการจัดสวัสดิการด้านรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทิต ตฤณตี
ยะกุล (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง พบว่า การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
รายได้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ภาครัฐควรจะเร่ง ดาเนินการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา
สมานเพื่อน (2551 : 43 - 45) ศึกษาการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท : กรณีศึกษาอาเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 66.5
และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ที่สาคัญพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งมี
ภาระหนี้สิน ผู้สูงอายุกว่า ร้อยละ 58.2 ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปริญญา ชูเลขา (2554 : 50) ศึกษารายได้และรายจ่ายผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า
ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย โดยกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 37.2 มีรายได้ไม่พอเพียง เพราะเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพ จึงไม่มีแหล่งรายได้ และร้อยละ 62.8 ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้พอเพียง
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมีอาชีพรับราชการมาก่อนจึงมีแหล่งรายได้จากบานาญ
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.2.1 เทศบาลตาบลปลายบาง ควรจัดทานโยบายหรือแผนการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการในพื้นที่ทราบ เพื่อส่งเสริมขยายโอกาสการทางานแก่ผู้สูงอายุ
5.3.2.2 เทศบาลตาบลปลายบางควรมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกอบ
อาชีพของผู้สูงอายุระหว่างชุมชนหรือระหว่างตาบลมากขึ้น
5.3.2.3 เทศบาลตาบลปลายบางควรจัดอบรมให้ผู้สูงอายุมีการวางแผนเพื่อเพิ่มรายได้
ในปัจจุบัน
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
5.3.3.1 ควรนางานวิจัยนี้ไปศึกษาต่อ ยอด เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ
ตามหลักการกระจายอานาจ
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5.3.3.2 ควรศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนการส่งเสริมสวัสดิการสั งคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ เพื่อสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติจริงและ
สามารถยกระดับสวัสดิการสังคมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจน
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลด
ความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี (A guidelines to the social welfare by work and income for Reduce
poverty of Elderly person in Plai Bang Sub district Municipality Community, Bang Kruai,
Nonthaburi)
โดยแบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ จะ
ไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ขอความกรุณาให้ท่านอ่านให้เข้าใจ
ก่อนตอบและตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง กรุณาตอบให้ครบทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการนามา
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งที่ได้จากการวิจัยนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป
แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความ
ยากจนของผู้สูงอายุ
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ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางาน
และการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ในความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างดี
ผู้วิจัย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด เพียงคาตอบเดียว
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทุกข้อ)
1. เพศ

 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
 1) อายุระหว่าง 60-65 ปี  2) อายุระหว่าง 66-70 ปี  3) อายุระหว่าง 71-75 ปี
 4) อายุระหว่าง 76-80 ปี  5) อายุ 81 ปี ขึ้นไป
3. สถานภาพสมรส
 1) โสด
 2) สมรส
 3) หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
4. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบล
 1) 1-5 ปี
 2) 5-10 ปี
 3) มากกว่า 10 ปีขึ้นไป
5. วุฒิการศึกษา

 1) ต่ากว่าปริญญาตรี  2) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  3) ปริญญาโท
 4) ปริญญาเอก
 5) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………….
6. อาชีพ

 1) เกษตรกรรม
 4) ค้าขาย

 2) รับจ้าง
 3) รับราชการ
 5) อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………………

7. รายได้ผู้สูงอายุ

 1) ต่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
 3) 10,001 - 15,000 บาท/เดือน
 5) 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

 2) 5,001 - 10,000 บาท/เดือน
 4) 15,001 – 20,000 บาท/เดือน
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8. ท่านได้รับเบื้อยังชีพผู้สูงอายุ

 1) ไม่ได้รับ เพราะโปรดระบุ………………………………………………  2) ได้รับ
9. ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจน
ของผู้สูงอายุจากเทศบาลตาบล

 1) ไม่เคย

 2) เคย โปรดระบุ………………………………………………………………

10.ท่านมีการรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ หรือเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ

 1) ไม่เป็น

 2) เป็น โปรดระบุ………………………………………………………………

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมี
รายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อคาถามทางซ้ายมือและให้ประเมินแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการ
ทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ตามข้อคาถามนั้น ๆ โดยทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องว่างให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพียงคาตอบเดียว และขอความอนุเคราะห์ตอบคาถามทุก
ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคาตอบ ดังต่อไปนี้
เกณฑ์ ในการให้ ค ะแนนระดั บความคิด เห็ น ดังนี้
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ระดับการส่งเสริม
การส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
รายได้เพื่อลดความยากจน
ด้านการทางานของผู้สูงอายุ
1. ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทาเพียงใด
2. ภาครัฐมีการส่งเสริมการทางานของผู้สูงอายุตรงกับ
ความต้องการเพียงใด
3. ภาครั ฐ มีการส่งเสริมการทางานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของผู้สูงอายุเพียงใด
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การส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมี

ระดับการส่งเสริม

รายได้เพื่อลดความยากจน

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

4. ภาครัฐมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
แก่ผู้สูงอายุเพียงใด
5. ภาครั ฐมีการส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เหมาะสมแก่
ผู้สูงอายุเพียงใด
6. ภาครัฐมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุเพียงใด
7. ภาครัฐมีการสนับสนุน/ส่งเสริมแหล่งเงินทุนประกอบ
อาชีพอิสระให้แก่ผู้สูงอายุ
8. ภาครัฐมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่ม
อาชีพผู้สูงอายุ
9. ภาครัฐมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกอบ
อาชีพผู้สูงอายุเพียงใด
10. ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ
เพื่อส่งเสริมขยายโอกานการทางานแก่ผู้สูงอายุเพียงใด
ด้านการมีรายได้ของผู้สูงอายุ
11. ภาครัฐ ส่งเสริ มการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อจัดทา
กิจกรรมเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุเพียงใด
12. ท่านอยากมีรายได้จากการทางานนอกบ้านเพียงใด
13. ท่านอยากมีรายได้จากการทางานที่บ้านเพียงใด
14. ท่านอยากมีรายได้จากการทางานเต็มเวลา(Full
time 8 ชั่วโมง) เพียงใด
15. ท่านอยากมีรายได้จากการทางานบางเวลา(part
time) เช่น วันละ 2-4 ชั่วโมง เป็นต้น
16. ท่านอยากมีรายได้จากการทางานกับภาครัฐเพียงใด
17. ท่านอยากมีรายได้จากการทางานกับภาคเอกชนเพียงใด
18. ท่านอยากมีรายได้จากการทางานประกอบอาชีพอิสระ
เช่น การเกษตร ค้าขาย จักรสาน หัตถกรรมเป็นต้น
19. ท่านมีการวางแผนเพื่อเพิ่มรายได้ในปัจจุบันเพียงใด
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การส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมี

ระดับการส่งเสริม

รายได้เพื่อลดความยากจน

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

20. สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายได้ที่
สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เพียงใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานเพื่อลดความยากจนของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
....
2. ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการมีรายได้เพื่อลดความยากจน
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
...
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ในความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างดี
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจน
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลด
ความยากจนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ด้านการทางานและการมีร ายได้เพื่อลดความยากจนของผู้ สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลปลายบาง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (A guidelines to the social welfare by work and income for
Reduce poverty of Elderly person in Plai Bang Sub district Municipality Community, Bang
Kruai, Nonthaburi)
โดยแบบสัมภาษณ์นี้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ จะไม่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพและการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ขอความกรุณาให้ท่านตอบตามความเป็น
จริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการนามาวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งที่ได้จากการวิจัยนี้จักเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งานวิชาการและสังคมต่อไป แบบสัมภาษณ์นี้ได้ใช้กรอบแนวคิดทางการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมด้านการทางานและการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ได้แก่
1. การส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานเพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
2. การส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการมีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
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โดยในแต่ละด้านจะถามถึงความเห็นของการส่งเสริมสวัสดิการสังคมด้านการทางานและการ
มีรายได้เพื่อลดความยากจนของผู้สูงอายุ ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่าควรจะเป็น ซึ่งเป็นการแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ในความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์นี้เป็นอย่างดี
ผูว้ ิจยั
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