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การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย
ELDERLY WELFARE MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE
ORGANIZATIONS IN THAILAND

สุรินทร์ นิยมางกูร
Surin Nitamangkoon
บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการบริหารและเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน , และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัส ดิ การผู้ สู งอายุขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น รูปแบบการวิจั ยเป็น แบบผสมผสานวิ ธี
ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 14 รูป/คน, (2) การวิจัยเชิงสารวจ
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วนตาบล 6 แห่ง จานวน 358 คน
คานวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรจานวน 3,351 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ (3) การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ จานวน
10 ท่าน
ผลการวิจัย สรุปได้คือ (1) สาหรับปัจจัยการบริหาร พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีภาวะ
ผู้นาค่อนข้างสูง มีผู้บริหารบางส่วนมีภาวะผู้นาค่อนข้างต่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่
พอเพี ย งในการด าเนิ น กิจ กรรมผู้ สู งอายุที่ เหมาะสม บุค ลากรในงานสวั ส ดิก ารผู้ สู ง อายุ ยั งไม่ มี
โดยเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ในการแจ้งข่าวสารแก่ผู้สูงอายุมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง (2)
สาหรับผลการบริหารจัดการงานสวัส ดิการผู้สู งอายุด้านต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ภารกิจหลายอย่างที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจากงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
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(3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส และที่มีรายได้อื่นที่ได้รับต่อเดือน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านแตกต่างกัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
บริ ห ารจั ด การงานสวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทุ ก ด้ า นและราย
ด้านทุกด้าน
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คือ ปัจจัยการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้นา งบประมาณ
บุคลากร และการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุทุกด้าน
(ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน) ดังนั้น
หากปรับปรุงและส่งเสริมปัจจัยการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมมากขึ้น จะทา
ให้ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุมีประสิทธิผลมากขึ้น
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, งานสวัสดิการผู้สูงอายุ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study personal factor, opinion
on management factor and on the result of elderly welfare management of local
administrative organizations, 2) to compare elderly opinion on elderly welfare
management of local administrative organizations classified by personal factor, and
3) to study the relationship between elderly opinion on management factor and on
elderly welfare management of Local administrative organizations. The research
format was mixed methods research; consisted of (1) in-depth interview of 14 key
informants, (2) survey research, by using a sample of 358 elderly persons, from 6
selected local administrative organizations, computed by applying Taro Yamane’s
formula from the population of 3,351 elderly persons. The sampling method was
proportional stratified random sampling and the data were collected by using
questionnaire, and (3) focus group discussion of 10 experts in public administration
and elderly welfare management.
The research found that (1) for management factor, most administrators of
local administrative organizations had high level of leadership while some of them
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had low level of leadership, budget allocated was not enough for appropriate
activities on elderly welfare management, there were no direct personnel for
elderly welfare activities, and the public relations were at the moderate level. (2)
For the results of elderly welfare management of local administrative organizations,
overall and every aspects were at the moderate levels, because local
administrative organizations had not only elderly welfare activity but also many
other activities to perform. (3) From hypothesis testing, it was found that elderly
persons with different marital status and with different other income received had
significant different opinion on the results of elderly welfare management. It was
also found that there were significant relationship between overall and every
aspects of opinion on management factors and overall and every aspects of
opinion on the results elderly welfare management.
From this research, the body of knowledge found was that the management
factor consisting of leadership, budget, personnel, and public relations had
significant relationship with the results of elderly welfare management in every
aspects (health and medical treatment, income, housing, recreation, social security,
family, caretaker and protection, and creation of service and supporting network.
Thus, if there are improvement and promotion of these aspects of management
factor, then effectiveness of elderly welfare management of local administrative
organizations will increase.
Keywords: Elderly Persons, Elderly Welfare Management, Local Administrative
Organization.
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1. บทนา

ประชากรผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเป็นลาดับ ปัจจุบันประชากรโลกได้เปลี่ยนผ่าน
ประชากรสูงวัย กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสมาชิกในยุโรป อเมริกาเหนือ ได้เข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว ในขณะที่บางประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด
แล้ว สาหรับประเทศไทย ถูกจัดเป็นประเทศสูงวั ยอันดับ 2 รองจากประเทศสิงค์โปร์ ที่ประเทศ
เหล่านี้ได้เป็นประเทศสังคมสูงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักที่สาคัญ คือ การพัฒนาทางด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขดีขึ้น รวมทั้งนโยบายการวางแผนครอบครัวที่ทาให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น
และอัตราการเกิดลดน้อยลง การที่หลายประเทศได้ เปลี่ยนมาเป็นประเทศสังคมสูงวัย ประชากรสูง
วัยในประเทศเหล่านี้ มักจะมีฐานะยากจน ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมา
มากมาย แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับที่เหมาะสม (Information and Communication
Technology Center, 2014)
จากการส ารวจของส านั กงานสถิติ แห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยมี
ผู้สูงอายุร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจัดว่าเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed
aged society) เนื่องจากร้อยละของผู้สูงวัยเกินร้อยละ 14 สาหรับการกระจายตัวของผู้สูงอายุในปี
พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 59.1 และในเขตเทศบาลร้อยละ 40.9
โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนผู้สูงอายุมากที่สุดคือร้อยละ 31.9 รองลงมาคือภาคกลาง
ภาคเหนือ และภาคใต้ (ร้ อยละ 25.6, 21.1 และ 12.0 ตามลาดับ) ส าหรับกรุงเทพมหานครมี
จานวนผู้สูงอายุน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 9.4 (National Statistical Office,2014)
ปัญหาของผู้สูงอายุที่สาคัญ ได้แก่ (1) ปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่อง
สุขภาพเสื่อมโทรม มีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียนทั้งโรคทางกายและทางสมอง โรคทางสมอง คือ โรค
สมองเสื่ อม โรคหลงลื ม โรคซึมเศร้ า ฯลฯ (2) ปัญหาด้านเศรษฐกิ จ ผู้ สูงอายุที่มีฐานะไม่ดี ไม่มี
ลูกหลานดูแลอุปการะเลี้ยงดู อาจไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ อาจไม่มีที่อยู่
อาศัย ทาให้ได้รั บความลาบาก (3) ปัญหาด้านความรู้ ผู้สูงอายุไม่มีโ อกาสได้รับความรู้เพื่อการ
พัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวัยและสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไป และเพื่อให้เข้าใจกันได้กับเยาวชนรุ่น
ใหม่ (4) ปัญหาด้านสังคม ผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม โดยเฉพาะผู้ที่
เคยเป็น ข้าราชการตาแหน่งสู งซึ่งเคยมีอานาจและบริวารแวดล้อม เมื่อเกษียณอายุราชการอาจ
เสียดายอานาจและตาแหน่งที่ศูนย์เสียไป เยาวชนและหนุ่มสาวหลายคนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้สูงอายุ
เห็นคนรุ่นเก่าล้าสมัย พูดไม่รู้เรื่องและไม่มีประโยชน์ (5) ปัญหาด้านจิตใจ ผู้สูงอายุจะไม่ได้รับความ
เอาใจใส่และความอบอุ่นจากลูกหลานอย่างเพียงพอ ทาให้รู้สึกหว้าเหว่ อ้างว้าง และอาจจะมีความ
กังวลต่างๆ เช่น กังวลว่าจะถูกลูกหลานและญาติพี่น้องทอดทิ้ง กังวลในเรื่องความตาย ผู้สูงอายุมักมี
อารมณ์เปลี่ยนแปลง เช่น เศร้า เฉยเมย เอาแต่ใจตนเอง ผู้สูงอายุบางคนยังต้องการมีความสุขทาง
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โลกีย์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยของตนเองทาให้เกิดความผิดหวัง (6) ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาที่น่า
เป็นห่วงคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในอดีตจะเป็นครอบครัวใหญ่คือครอบครัว
ขยาย ทาให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและเกิดความอบอุ่นระหว่างพ่อ แม่และลูกหลาน ในปัจจุบัน
ครอบครัวโดยเฉพาะในเขตเมืองจะเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ลูกหลานจะเข้ามาทางานใน
เมืองทิ้งพ่อแม่ให้เฝ้าบ้าน ทาให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการดูและความอบอุ่นดังเช่นใน
อดีตที่ผ่านมา และ (7) ปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลทางสภาวะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทาให้เยาวชนมีความกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูอาจารย์ลดน้อยลง ผู้สูงอายุไม่ได้ รับ
การดูแล ต้องอาศัยสถานสงเคราะห์คนชรา ในอนาคตหากสังคมไทยเป็นสังคมอุตสาหกรรมแบบ
ใหม่ สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมแบบตะวันตก คือต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและ
กัน ไม่มีการทดแทนบุญคุณ บุตรหลานเมื่อโตขึ้นจะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่ชรา
การแก้ปัญหาผู้สูงอายุจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและระบบ โดย
จะต้องเร่งดาเนินการคือ (1) ปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้สูงอายุให้ทันสมัย (2) สร้างหลักประกันด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ (3) สนับสนุนการดูแลระยะยาวและแก้ปัญหาการขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (4) สร้างหลักประกันด้านรายได้และส่งเสริมการออมเพื่อวัยหลังเกษียณ (5) ส่งเสริม
การทางานของผู้สูงอายุและขยายกาหนดเวลาการเกษียณอายุ และ (6) สร้างความเข้มแข็งให้แค
รอบครัวและชุมชน
ตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ในการ
สงเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คือ 1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคือ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุและผู้พิการ และ 2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 67 “ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นของ
ตนเองดั ง นี้ (10) การสั ง คมสงเคราะห์ แ ละการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผู้ ด้ อ ยโอกาส ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ แก่ ก ารจั ด
สวัสดิการผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้คุณภาพและประสิทธิภาพในการจัด
สวัสดิการและการให้บริการต่างๆ แก่ผู้สูงายุและคนพิการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 7,852 แห่ง ประกอบด้วย
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 76 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 0.96), (2) เทศบาล (เทศบาลนคร,
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เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล) จานวน 2,441 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 31.09), (3) องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 5,333 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 67.92) และ (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) จานวน 2 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 0.03) (ข้อมูล ณ วันที่ 1
ธันวาคม 2560; กองกฎหมายและระเบียนท้องถิ่น, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าว จึงเป็นเรื่องน่า สนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานสวัส ดิการผู้ สู งอายุขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการบริการ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารและเกี่ยวกับผลการ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านประชากร
(1) ประชากรสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรคือ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informants)
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้นาชุมชน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ประชากรสาหรับการวิจัยเชิงสารวจ (survey research)
สาหรับการวิจัยเชิงสารวจ ประชากรคือ ผู้ สูงอายุที่มารับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลจานวน 6 แห่ง คือ 1) อบต. มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, 2) อบต. งิ้วราย อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม, 3) อบต. โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา, 4) อบต. แสนตอ อ.ขาณุวรลักษ์บุรี
จ.กาแพงเพชร, 5) อบต. สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย. และ 6) อบต. หนองช้าง อ.สามชัย
จ.กาฬสินธุ์ จานวน 623, 571, 441, 582, 475, และ 659 คน ตามลาดับ รวมทั้งสิ้น 3,351 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560, สานักงานทะเบียน อบต.)

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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(3) ประชากรสาหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion)
สาหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ ประชากรคือ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ คณาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้บริหารภาครัฐ
ระดับสูง
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังรายละเอียดคือ
(1) ตั ว แปรต้ น ได้ แ ก่ ปั จ จั ยส่ ว นบุค คล (ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
สถานภาพสมรส จานวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับ รายได้อื่นที่ได้รับ และลักษณะที่ยู่อาศัย) และปัจจัยการ
บริหาร (ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์)
(2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ประกอบด้ว ย ด้านสุ ข ภาพและการรักษาพยาบาล ด้ านรายได้ ด้ านที่พั กอาศั ย ด้า น
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการ
และเครือข่ายการเกื้อหนุน
3.3 ขอบแขตด้านพื้นที่
ในการวิจัยครั้งนี้ จะทาการศึกษาในพื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลจานวน 6 แห่ง คือ 1)
อบต. มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี, 2) อบต. งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, 3) อบต. โพแตง อ.
บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา, 4) อบต. แสนตอ อ.ขาณุวรลักษ์บุรี จ.กาแพงเพชร, 5) อบต. สัน
ทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ 6) อบต. หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ มีระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ 2560 ถึงเดือน
มิถุนายน 2561

4. วิธีดาเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed methods research)
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative
research) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการตามลาดับคือ
4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยทาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (key informants) โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive selection) จานวน 14
รูป/คน
4.2 การวิจัยเชิงสารวจ (survey research) โดยทาการสารวจกลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุ
จานวน 358 คน คานวณโดยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ จากประชากรผู้สูงอายุ ที่มารับเบี้ยยังชีพจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด 6 แห่ง จานวน 3,351 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
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แบบแบ่งชั้นภูมิชนิดสุ่มเป็นสัดส่วนอย่างง่าย (proportional stratified random sampling) โดย
กาหนดให้ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเป็ นชั้ น ภู มิ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามซึ่ ง
ประกอบด้วยแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารและเกี่ยวกับผล
การบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล การตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามโดยการทดลองใช้ (tryout) จานวน 30 ชุด คานวณค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นครอน
บาร์ช-อัลฟ่าส์ ได้ดังนี้คือ (1) สาหรับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารด้านภาวะ
ผู้นา ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์ และรวมทุกด้าน ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่น 0.839, 0.717, 0.853, 0.931, และ 0.943 ตามลาดับ และ (2) สาหรับแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลการบริ ห ารจั ด การงานสวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง อายุ ฯ ด้ า นสุ ข ภาพและการ
รักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว
ผู้ดูแลและการป้องกัน และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน และรวมทุกด้าน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.892, 0.918, 0.944, 0.792, 0.933, 0.945, และ 0.978 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติอนุมาน (inferential
statistics) ได้แก่ t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of
Variance หรือ F-test), LSD (Least Significant Difference) และ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์โดย
การคานวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)
4.3 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) โดยการจัดการสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ โดยการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive selection) จานวน 10 ท่าน

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร สรุปได้ดังนี้คือ
1) ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่มีภาวะผู้นาค่อนข้างสูงในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้ สูงอายุ มีการดูแลเอาใจใส่ การส่ งเสริมให้ มีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผู้สู งอายุ แต่ยังมี
ผู้บริหารบางส่วนที่ยังไม่ให้ความสนใจและไม่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุเท่าที่ควร
กล่ าวคือ ไม่ให้ ความส าคัญและไม่มีการยกระดับงานสวัส ดิการผู้สู งอายุให้ สู งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่น
ปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารขององค์กรเป็นผู้ที่มีความสาคัญในการบริหารจัดการงานขององค์กร
ผู้บริหารขององค์กรต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้ บริหารต้องมีความเป็น
ภาวะผู้นาที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
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2) งบประมาณในการดาเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลได้รับการจัดสรรมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลส่วน
หนึ่งคิดว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจานวนเพียงพอสาหรับการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ โดยที่สามารถจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา
แต่มีองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วนที่ยังคิดว่างบประมาณที่ได้รับยังมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จึง เป็นปัญหาที่กิจกรรมเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ ไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วน จึงควรให้มีการเพิ่มงบประมาณเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ให้มากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
3) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่ ไ ด้ มี บุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านกี่ ย วกั บ งาน
สวัสดิการผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แต่ได้ใช้พนักงานประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานสวัสดิการผู้สูงอายุ บุคลากรเหล่านี้มีความพร้อม มีความรู้และ
ความสามารถ รวมทั้งมีค วามตั้ งใจในการปฏิบัติห น้าที่เ กี่ยวกับ งานสวัส ดิก ารผู้ สู ง อายุ แต่ ยัง มี
บุคลากรบางส่วนไม่ตั้งใจปฏิบัติงานและไม่ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นใน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีความรอบคอบ ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากร
ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วให้มีความรู้และความเข้าใจในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรต้อง
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรเล่านี้มีความตั้งใจและอุทิศตนในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างเต็มที่
4) องค์การบริหารส่วนตาบลส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุเป็นประจาอย่างทั่วถึง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ แต่การประชาสัมพันธ์ต้อง
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์มากกว่า
นี้ จะทาให้การประชาสัมพันธ์สามารถทาได้อย่างทั่วถึงมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การใช้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้คอื
1) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารผู้ สู ง อายุ ด้ า นสุ ข ภาพและการ
รักษาพยาบาลเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีการตรวจสุ ขภาพของผู้ สู งอายุร่ว มกับโรงพบาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ. สต.) ตามช่วงเวลาอันสมควร เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแห่งมีการจัดบริการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน องค์การบริหารส่ ว นตาบลบางแห่งมีการจัดรถยนต์ฉุกเฉินรับส่ งผู้ สู งอายุและ
ประชาชนอื่นๆ ไปทาการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตาบลบางแห่งใช้
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รถยนต์ส่วนตัวของผู้บริหารหรือของเจ้าหน้าที่นาผู้สูงอายุหรือประชาชนที่เจ็บป่วยไปส่งโรงพยาบาล
ที่ใกล้เคียงเป็นประจาเมื่อได้รับการแจ้งมาจากผู้ที่เจ็บป่วย
ผู้สูงอายุนับจะมีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีอายุมากขึ้นสุขภาพพลานามัยก็จะเสื่อม
ถอยลงเป็นลาดับ และความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตามมา ดังนั้นจึงควรมีเตรียมการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีโครงการแนะนาบุตรหลานและญาติพี่น้องให้ช่วยดูแล
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม ควรมีการประสานงานกับโรงพยาบาลทาการตรวจสุขภาพของ
ผู้ สู งอายุ เป็ นประจาเพื่ อ ให้ ผู้ สู งอายุ มีสุ ขภาพที่ ดี ควรมี การจั ดเตรี ยมรถยนต์ ฉุก เฉิ นส าหรับ น า
ผู้สูงอายุที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเพื่อทาการรักษาให้ทันเวลา นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรจัดหน่วยพยาบาลไว้ประจาหมู่บ้านเพื่อทาการรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยกะทันหันก่อน
นาไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป
2) เงินเบี้ยยังชีพของผู้ สูงอายุได้รับการจัดสรรตามระเบียบจากกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น แต่ ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการได้ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ เพิ่ ม มากกว่ า นี้ ส าหรั บ
งบประมาณเกี่ยวกับการจัดทากิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุยังได้รับการ
จัดสรรน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการดาเนินการที่เหมาะสม สาหรับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ มีการจัดการอบรมหรือให้บริการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุอยู่
บ้า ง แต่ ยัง ไม่ ประสบผลส าเร็จ อย่า งเป็น รู ปธรรม ดั งนั้ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น จึ งควรมี
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ เช่น จัดการอบรมการประกอบอาชีพ
ของแต่ละท้องถิ่นให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้อาจจัดตั้งกองทุนเพื่อให้
ผู้สูงอายุกู้ยืมไปประกอบอาชีพตามความสามารถเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้สูงอายุ
3) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง มีบางคนอาจจะอาศัยอยู่กับบุตร
หลานหรือญาติพี่น้อง จึงไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัยของผู้สูงอายุมากนัก ในกรณีที่พักอาศัยมี
การชารุดทรุดโทรมหรือได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
งบประมาณในการซ่อมแซมที่พักอาศัยน้อยหรือไม่มีเลย องค์การบริหารส่วนตาบลต้องประสานงาน
ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พัก
อาศัยในกรณีนี้ไว้ด้วย นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการเตรียมการจัดหาที่พักอาศัย
สารองไว้สาหรับผู้สูงอายุในกรณีที่จาเป็นเร่งด่วน เช่น ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติและที่พักอาศัย
เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ในเวลาอันรวดเร็ว
4) องค์การบริหารส่วนตาบลมีการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุเป็นประจา
อย่างต่อเนื่อง เข่น การจัดกิจกรรมให้ ผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การจัด
กิจกรรมไปไหว้พระและทัศนศึกษาตามวัดต่างๆ การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมการออกกาลังกาย การจัดกิจกรรมการพักผ่ อนและบันเทิงในบางโอกาส เป็นต้น เนื่องจาก
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การจัดการด้านนัทนาการแก่ผู้สูงอายุ จะทาให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่ดีขึ้น สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุ ข ทั้ ง ทางกายและทางใจ ดั ง นั้ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จึ ง ควร มี โ ครงการด้ า น
นันทนาการแก่ผู้สูงอายุอย่างสม่าเสมอ
5) ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้รับการดูแลใจใส่จากบุตรหลานหรือญาติพี่น้องเป็นอย่างดี
ผู้สูงอายุไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลาพังแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตาบลมีการส่งเจ้าหน้าที่ไป
เยี่ยมเยียนดูแลผู้สูงอายุในบางโอกาส มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวระหว่างบุตร
หลานหรือญาติกับผู้สูงอายุ มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อประสบปัญหาต่างๆ มีการสนับสนุนให้ชุมชน
เห็ นคุ ณค่า ของผู้ สู ง อายุ เนื่อ งจากผู้ สู งอายุต้อ งอยู่ใ นสั ง คมหรือชุ มชน หรือ กับบุ ตรหลาน หรื อ
ครอบครัว ผู้ สูงอายุ คงต้องการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสั งคมอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่จะ
ได้รับ ควรจัดให้มีการส่งเสริมให้บุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
ควรมีก ารจัด การอบรมผู้ สู งอายุในเรื่องที่ เกี่ยวการใช้ ชีวิตประจาวัน ควรมีก ารตรวจเยี่ ยมบ้า น
ผู้สูงอายุเป็นประจา ควรจัดให้มีการแนะนาหรือปรึกษาหารือหรือดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
ต่างๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาครอบครัว ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดได้รับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี จัด
การศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และ
6) องค์การบริหารส่วนตาบลสนับสนุนให้มีการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
ในชุมชน โดยการจัดตั้งชมรมหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่าย
ในการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ ยวกับ
ผู้สู งอายุร่ว มกับองค์การบริห ารส่ ว นตาบลใกล้ เคียงเป็นครั้งคราวอีกด้ว ย การสร้างบริการและ
เครือข่ายการเกื้อหนุนผู้สูงอายุจะทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ ในชุมชนและผู้สูงอายุ จะ
ทาให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรให้
ความสาคัญของการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุนให้กับผู้สูงอายุ โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ชุมชนและนัก
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการ ตลอดจนการช่วยเหลือ การดูแล และการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น ผู้สูงอายุเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร สรุปได้ดังนี้คือ
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลรวมทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) และ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลรายด้านทุกด้าน (ด้านภาวะผู้นา
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.09, 3.81, 4.20 และ 3.98 ตามลาดับ)
5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นผู้สูงอายุเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้คือ ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลรวมทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลราย
ด้านทุกด้าน (ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้าน
ความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการ
เกื้อหนุน) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42, 3.10, 3.20, 3.64, 3.50, และ
3.51 ตามลาดับ)
5.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01)
โดยที่ ผู้ สู งอายุ ที่มีส ถานภาพสมรสเป็ น สมรส มีความคิดเห็ นเกี่ยวกับผลการบริห ารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.5277)
มากกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด และที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
(ค่าเฉลี่ย 3.0983 แบะ 3.2561 ตามลาดับ)
ผู้สูงอายุที่มีรายได้อื่นที่ได้รับแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน (ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01) โดยที่ผู้สูงอายุทไี่ ม่มีรายได้อื่นที่ได้รับ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.6710)
มากกว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้อื่นที่ได้รับไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน และที่มีรายได้อื่นที่ได้รับมากกว่า
1,000 บาทต่อเดือน (ค่าเฉลี่ย 3.4180 และ (ค่าเฉลี่ย 3.1491) ตามลาดับ)
ผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ พบว่า ความคิดเห็ น ขอองผู้ สู งอายุ เกี่ยวกับ ปัจจัยการ
บริหารรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านและรายด้านทุก
ด้าน (ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01)
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5.6 องค์ความรู้ที่ได้รับ
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ การสารวจ
ความคิดเห็ นของผู้ สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริห ารส่ วนตาบล และการสนทนากลุ่ ม
เฉพาะโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านผู้สูงอายุ สามารถสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับคือ ปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้ นา งบประมาณ บุคลากร และการ
ประชาสัมพันธ์ จะส่งผลทาให้ผ ลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้ สูงอายุมีความส าเร็จ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือประสานงานกันเพื่อทาให้การ
บริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีความเป็นภาวะผู้นาที่ดี การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ
ต้องมีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง การสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะต้องทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการประชาสั มพันธ์ต้องกระทาอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง

6. การอภิปรายผลการวิจัย

การอภิปรายผลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้คือ
6.1 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล พบว่า
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบล
รวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน (ด้านภาวะผู้ นา ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการ
ประชาสัมพันธ์) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด 16 ข้อ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จานวน 14 ข้อ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง
จานวน 2 ข้อ คือ ข้อ 7. อบต. มีงบประมาณที่เหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ
ข้อ 8. อบต. มีงบประมาณที่เหมาะสมในการบริการด้านสุขภาพและอนามัยของผู้สูงอายุ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีงบประมาณในการดาเนินงานโดยทั่วไปอย่างจากัด แต่มี
ภาระหน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบในการปฏิบั ติง านต่ างๆ อยู่ เป็ นจ านวนมาก จึ งไม่ส ามารถจั ดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งการบริการทางด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ
6.2 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้ สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วน ตาบล พบว่า ผู้ สู งอายุที่ต อบแบบสอบถาม มีค วามคิดเห็ นเกี่ยวกับผลการบริ ห าร
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จัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลรวมทุกด้านและรายด้านทุก ด้าน (ด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทาง
สังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน) มี
ความเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ต อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้ สู งอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทั้งหมด 24 ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 22 ข้อ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนตาบล มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เป็นจานวนมาก แต่มี
งบประมาณและบุคลากรในการดาเนินงานจากัด จึงทาให้ผ ลการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการของผู้สูงอายุยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
6.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน โดยที่ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรส มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน มี
ความเหมาะสมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเป็นโสด และที่มีสถานภาพสมรสเป็นหม้าย/
หย่า/แยกกันอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุที่มี สถานภาพสมรสเป็นสมรสซึ่งมีภาระหน้าที่ทาง
ครอบครัวที่ต้องดูแล มีความเห็นว่าการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นโสดและที่เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ไม่ต้องมีภาระหน้าที่
ทางครอบครัว ต้องรับผิ ดชอบมากนัก จึงมีความต้องการเรื่องอื่นมาก การให้บริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจึงยังไม่พอเพียง
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกตามรายได้อื่นที่ได้รับ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้อื่นที่ได้รับต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้าน แตกต่างกัน โดยที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้อื่นที่ได้รับต่อเดือน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุก
ด้าน มีความเหมาะสมมากกว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้อื่นที่ได้รับไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน และ
ผู้สูงอายุที่มรี ายได้อื่นที่ได้รับมากกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้
อื่นมากกว่า สามารถอาศัยรายได้อื่นที่ได้รับสาหรับการใช้จ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเอง
จึงทาให้มองเห็นว่าการให้บริการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสาคัญต่อตนเองนัก ซึ่ง
แตกต่างจากผู้สูงอายุที่ ไม่มีรายได้อื่นที่ได้รับ ยังคงต้องอาศัยการบริการจากองค์ก รปกครองส่วน
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ท้องถิ่นอยู่ จึงทาให้มองเห็นว่าการให้บริการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความสาคัญต่อ
ตนเองอยู่
6.4 จากการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยการบริหารรวมทุกด้านและรายด้านทุกด้าน (ด้านภาวะผู้นา ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร
และด้านการประชาสัมพันธ์) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทุกด้านและรานด้านทุกด้าน (ด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม
ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน) ทั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าปัจจัยการบริห ารจะส่งผลทางบวกต่อการบริห ารจัดการงานสวัส ดิการผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ถ้าหากปัจจัยการบริการมีเพียงพอและมีความเหมาะสมมากขึ้น จะ
ส่งผลทาให้ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุดีขึ้น ผลการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่า
ปัจจัยการบริหารจะมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง แสดงว่าการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังคงอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ ดังนั้นถ้าหากปรับปรุงและส่งเสริมปัจจัยการบริหารให้
ดีขึ้นกว่านี้ จะทาให้ผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีขึ้น
ตามไปด้วย

7. ข้อเสนอแนะ

7.1 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุที่
ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 2 ข้อ คือ อบต. มีงบประมาณที่
เหมาะสมในการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และ อบต. มีงบประมาณที่เหมาะสมในการบริการ
ด้านสุขภาพและอนามัยของผู้สูงอายุ ดังนั้นองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรจัดหาและได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับงานสวัสดิการของผู้สูงอายุให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถ
นามาดาเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงในทุกกิจกรรมของงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
7.2 จากความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 24 ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 22 ข้อ
แสดงว่าผลการบริหารจัดการงานสวัสดิการผู้สูงอายุ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุโดยทั่วไปได้ ดังนั้นองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีการปรับปรุงการบริหารงานด้านนี้
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ใหม่ โดยกาหนดแผนงานและกิจกรรมที่จะเอื้ออานวยต่อการให้บริการงานสวัสดิการผู้สูงอายุได้ผลดี
ยิ่งขึ้น
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