
 
 

 

บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยั เรื่อง ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาล

ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก สรุปผลการวจิยัตามล าดบั ดงันี้ 
 

สรปุ 
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุท่ีได้รบัสวัสดิการสังคมของเทศบาลต าบล      

บ้านคลอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 68.68 มอีายุส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 60 - 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.80 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศกึษา คดิเป็นร้อยละ 48.70 มสีถานภาพส่วนตวัส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 56.60 
ประกอบอาชพีรบัจา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 31.70 มรีายได้ต่อเดอืนส่วนใหญ่มรีายได ้1,001 – 3,000 
บาท คดิเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่เป็นผูอ้ยู่อาศยั คดิเป็นร้อยละ 63.80 จ านวนสมาชกิภายใน
บ้าน 1 - 3 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 บุคคลพักอาศยัอยู่ด้วยในปจัจุบนั ได้แก่ สามี / ภรรยา     
คดิเป็นรอ้ยละ 45.70 มจี านวนบุตร 1 - 2  คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.40 

 
2. ความพึงพอใจของผูสู้งอายตุ่อการจดัสวสัดิการสงัคม ของเทศบาลต าบล

บ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.23, S.D = 
0.17) 

2.1 ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม ของเทศบาลต าบล       
บา้นคลอง สวสัดกิารดา้นรายได ้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.17, S.D = 0.35) 

2.2 ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม ของเทศบาลต าบล      
บา้นคลอง สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.17, S.D = 0.33) 

 2.3 ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบล       
บา้นคลอง สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( = 2.38, S.D = 0.27) 

 2.4 ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม ของเทศบาลต าบล      
บา้นคลอง สวสัดกิารดา้นการส่งเสรมิการเรยีนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.88, 
S.D = 0.34) 
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2.5 ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม ของเทศบาลต าบล     
บ้านคลอง สวัสดิการด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (  = 2.64,           
S.D = 0.39) 

 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ

จดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  
1. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม    

ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2. ค่าเฉลีย่ของการศกึษาความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของ
เทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามอายุ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม
ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามการศกึษา มีความแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั .05 

4. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวสัดิการสงัคม   
ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามสถานภาพส่วนตวั มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 

5. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม   
ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามอาชีพ  มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ           
ทีร่ะดบั .05 

6. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม   
ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามรายได้ต่อเดอืน มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 

7. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม    
ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามสถานะในครอบครวั มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 

8. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม   
ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามจ านวนสมาชกิในบา้น มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

9. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคม   
ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง ตามบุคคลทีพ่กัอาศยัอยู่ดว้ยในปจัจุบนั มคีวามแตกต่างกนัอย่าง   
ไม่มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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10. ค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคม    
ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง ตามจ านวนบุตร มคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ     
ทีร่ะดบั .05 

 
 ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความพึงพอใจในมาตรการการจดัสวสัดิการสงัคม
ส าหรบัผูส้งูอาย ุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

1. การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยของการศกึษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดั
สวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพษิณุโลก พบว่า ระหว่าง 
เพศชายกบัเพศหญิง อายุ สถานภาพส่วนตวั สถานะในครอบครวั มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และการศกึษา ตามอาชพี รายไดต้่อเดอืน จ านวนสมาชกิภายใน
บา้น บุคคลทีพ่กัอาศยัอยู่ด้วยในปจัจุบนัและจ านวนบุตรมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ทีร่ะดบั 0.05 

2. ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัต่างๆ กบัความพงึพอใจในมาตรการการ
จัดสวสัดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง จ านวนทัง้หมด 15 ค่า      
จ าแนกเป็นค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่างๆ กบัความพึงพอใจในมาตรการการ     
จดัสวสัดิการสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง จ านวน 5 ค่า พบว่า ปจัจยั
ต่างๆ มคีวามสมัพนัธท์างบวกอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จ านวน 8 ค่า มคี่าระหวา่ง 
0.15 ถึง 0.63 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเฉพาะค่าสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธ์ระหวา่งปจัจยัต่างๆด้วยกนัเอง จ านวน 10 ค่า พบว่า ปจัจยัต่างๆ มีความสมัพนัธ์
กนัเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 ค่า และเป็นความสมัพันธ์ทางบวก 
จ านวน 7 ค่า มคี่าระหวา่ง 0.15 ถงึ 0.29 ซึ่งมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า   

3. ปจัจยัทุกตวัมคีวามสมัพนัธ์พหุคูณกบัความพงึพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิาร
สงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 มี
ขนาดเท่ากบั 1.00 มคี่าอ านาจการพยากรณ์ 1.00 หมายความวา่ ปจัจยัทุกตวัสามารถร่วมกนั
พยากรณ์ประสทิธผิล ไดร้อ้ยละ 100  

4. ปจัจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจในมาตรการการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ
ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง จ านวน 5 ตวัแปร เรยีงล าดบัตามขนาดอทิธพิลจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ สวสัดกิารด้านนันทนาการ (X5) สวสัดกิารด้านที่อยู่อาศยั (X3) สวสัดกิารด้านการการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้(X4) สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั (X2) และสวสัดกิารดา้นรายได้ (X1) โดย
ปจัจยัทัง้ 5 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู เท่ากบั 1.00 มอี านาจการพยากรณ์ เท่ากบั 1.00 
หมายความว่า ปจัจยัทัง้ 5 สามารถพยากรณ์ประสทิธผิลได้ร้อยละ 100 และสามารถเขยีนเป็น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได ้ดงันี้ 
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Y = .000 + . 0.199X5+ . 200X3 + . 200X4 + . 200X2 + . 200X1 
Zy = . 0.452X5 + . 0.308X3 + . 0.390X4 + . 0.378ZX2 + . 0.398X1 

 
 3. ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการจดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบล
บ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
 ผูสู้งอายุความต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านคลอง ควรเร่งปรบัปรุงใน 3 เรื่องแรก 
ได้แก่ การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารให้ทัว่ถึง (ร้อยละ 36.60) มีวสัดุ / อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการบริการแก่ผู้สูงอายุ (ร้อยละ 21.13) และการจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการ
ใหบ้รกิารต่อผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 17.74) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

การศกึษาวจิยั เรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคมของ
เทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก มีประเด็นที่น่าสนใจในการน ามา
อภปิรายผลดงัต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.23, S.D = 0.17) ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ พรอนันต์  กิตตมิัน่คง (2547 : บทคดัย่อ) ศกึษาความต้องการสวสัดิการ
สงัคมของผูสู้งอายุ ในจงัหวดันครราชสมีา ศกึษาความต้องการสวสัดกิารสงัคมของผูสู้งอายุใน
จงัหวดัการจดับรกิารสวสัดกิารสงัคมใหม้ากขึน้ เนื่องจากในปจัจุบนัเทศบาลนครส่วนมากจดัสรร
งบประมาณในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ พระนครศรีอยุธยา และ
เปรยีบเทยีบความต้องการสวสัดกิารสงัคมของผูสู้งอายุ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยจ าแนก
ตามภูมลิ าเนา เป็นเขตเทศบาล เขตเมอืง และเขตชนบท กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูท้ีม่อีายุ 60 ปีขึน้
ไป ซึ่งอาศยัอยู่ในจังหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คน ผลการวจิัยพบว่า ความต้องการ
สวสัดกิารสงัคมของผูสู้งอายุในจงัหวดันครราชสมีา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายด้ายพบว่าอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ พิราวรรณ สุทธิยุทธเสนีย์ (2553 : 
บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา ความตอ้งการในการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลศรวีไิล 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดัหนองคาย การศกึษาค้นคว้าครัง้นี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความ
ต้องการในการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลต าบลศรวีไิล อ าเภอศรวีไิล จงัหวดั
หนองคาย กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลศรวีไิล จงัหวดัหนองคาย จ านวน 
298 คน  จาก  12 หมู่บ้ าน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้  (Stratified Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช ้ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั จ านวน 1 ฉบบั 36 ข้อ มอี านาจจ าแนกรายขอ้ ( t ) ตัง้แต่ 2.150 ถงึ14.552 มคี่าความ



 
109 

 

เชื่อมัน่ทัง้ฉบับ เท่ากับ .83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช ้T-test (Independent Samples) และ F-test 
(One-way ANOVA) ผลการศกึษาปรากฏวา่  

1. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบลศรวีไิล โดยรวมและจ าแนกตามเพศ สถานภาพ 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่เฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามตอ้งการในการจดัสวสัดกิารสงัคม โดยรวมและราย
ด้าน 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามยั ด้านการศกึษา ด้านนันทนาการ ด้านความปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ และดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจนและดอ้ยโอกาส อยู่ในระดบัมาก 

2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวสัดิการสังคม  ของเทศบาลต าบล      
บ้านคลอง สวสัดิการด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.17, S.D = 0.35) ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ สุดา ศลิากุล (2548 : 134) ศกึษาเรื่อง “การจดัสวสัดกิารส าหรบั
ผูสู้งอายุของเทศบาลในจงัหวดันนทบุรี” ผลการวจิยัพบว่า การจดัสวสัดิการส าหรบัผูสู้งอายุ   
ของเทศบาลในจงัหวดันนทบุร ีอยู่ในระดบัน้อย และมกีารจดัสวสัดกิารดา้นนนัทนาการมากทีสุ่ด 
ส่วนมากเป็นกจิกรรมการจดัสถานทีก่ารออกก าลงักายให้กบัผูสู้งอายุ และการจดัให้มกีจิกรรม
ชมรมผู้สูงอายุรองลงมาเป็นการจดัสวสัดิการด้านรายได้ ส าหรบัการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูสู้งอายุเป็นสวสัดิการที่เทศบาลจดัได้มากที่สุด และสอดคล้องกบั ศราวุฒ ิ บณัฑติเมธาพงศ ์
(2555 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุของเทศบาลนครพษิณุโลก ซึ่งผูสู้งอายุมี
ความต้องการสวสัดิการโดยเฉพาะด้านรายได้ที่พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะการจดัตัง้กองทุนเงนิออม ฝึกอาชพีตามความสามารถของร่างกาย และแหล่งเงนิทุน
ประกอบอาชพี 

3. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง 
สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.17, S.D = 0.33) ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั สุภาณ ีแกว้พนิิจ, ลนิดา สริภูิบาล และบุญสนอง ภิญโญ (2550 : 35) ไดท้ าการ ศกึษาเรื่อง 
“การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ” โดยศกึษาใน 5 จงัหวดั ได้แก่ ตาก พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทยั และอุตรดติถ์ จ านวน 15 คน ผลส ารวจภาวะสุขภาพพบวา่ ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑด์ ีปญัหาเรื่องไขมนัเกนิและความดนัโลหติสูง ร้อยละ 6.67 ความพงึพอใจต่อกจิกรรมต่อ
กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุแบบบูรณาการ พบวา่ ผูสู้งอายุมทีศันคตทิีด่ตี่อการดแูลสุขภาพ
ของตนเอง มกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ โดยวางอยู่บนพื้นฐานของวถิชีวีติ ( lifestyle) 
และน าไปปฏิบตัิกบัครอบครวั รวมถึงน าไปขยายผลกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุให้กับ
ชมุชน โดยใชรู้ปแบบการส่งเสรมิสุขภาพทีง่่ายหรอืการสาธติใหดู้ ท าใหก้ลุ่มแกนน าผูสู้งอายุมี
ความรู้ความ สามารถจดัการกบัพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพทัง้ในระดบับุคคล ครอบครวัและ
ชุมชน ท าให้มีคุณภาพชวีติที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของผูสู้งอายุ แต่อย่างไรกต็ามรูปแบบ
ดงักล่าว ตอ้งตดิตามผลและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สอดคลอ้งกบั วรรณนิภา นาควฒันะ 
(2548, หน้า 38) ศกึษาเรื่อง “ความสามารถในการจดักจิกรรมดา้นสุขภาพของชมรมผูสู้งอายุใน
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เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบว่า ชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสามารถในการจดั
กจิกรรมดา้นผูสู้งอายุอยู่ในระดบัปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง 
สวสัดิการ ด้านที่อยู่อาศัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  ( = 2.38, S.D = 0.27) ซึ่งไม่
สอดคล้องกบั สุดา ศลิากุล (2548 : 134) ศกึษาเรื่อง “การจดัสวสัดิการส าหรบัผู้สูงอายุของ
เทศบาลในจงัหวดันนทบุร”ี ผลการวจิยัพบวา่ การจดัสวสัดกิารส าหรบัผูสู้งอายุ ของเทศบาลใน
จงัหวดันนทบุร ีการจดัสวสัดกิารดา้นที่อยู่อาศยั ซึ่งได้มกีารจดับรกิารสถานสงเคราะห์ส าหรบั
ผูสู้งอายุมากทีสุ่ด 

 5. ความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง  
สวสัดิการด้านการส่งเสรมิการเรยีนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.88, S.D = 0.34) 
ซึ่งสอดคล้องกบั ธรีะวุฒ ิอรุณเวช (2551 : 8) ได้ท าการศกึษา เรื่อง “แนวทางการพฒันางาน
ผูสู้งอายุตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม พ.ศ. 2550 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย”์ ผลการศกึษาพบวา่ โครงการส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคท์ีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์าร
พฒันาสงัคม 2550 ในยุทธศาสตรด์้านสงัคมไม่ทอดทิง้กนั และยุทธศาสตรส์งัคมเขม้แขง็มเีพยีง
โครงการส่งเสรมิค่านิยมการใชจ้่าย (ลดรายจ่าย ) เพื่อสวสัดกิารผูสู้งอายุ และโครงการส่งเสรมิ
ศกัยภาพใชภู้มปิญัญาผูสู้งอายุทีม่คีวามสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์สงัคมเขม้แขง็ และผลจากการ
ด าเนินโครงการน าร่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Care) จะสามารถท าให้เกิด
ยุทธศาสตร์สงัคมคุณธรรมได้ หากมีการขยายผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และในด้าน
กระบวนการท างาน ต้องการให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสงัคม โดยใช้ครอบครวัและชุมชนเป็นฐานในการด าเนินงาน มีบางโครงการมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกัยภาพของผูสู้งอายุ โดยมุ่งให้ผูสู้งอายุตระหนักเหน็คุณค่าของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทีม่คีุณค่าใหแ้ก่ชุมชน เพื่อน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อครอบครวั 
และชมุชนต่อไป  

6. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจดัสวสัดิการสงัคมของเทศบาลต าบลบ้าน
คลอง สวสัดกิารด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.64, S.D = 0.39) 
ซึ่งไม่สอดคล้องกบั สุดา ศลิากุล (2548 : 134) ศกึษาเรื่อง “การจดัสวสัดิการส าหรบัผูสู้งอายุ
ของเทศบาลในจงัหวดันนทบุร”ี ผลการวจิยัพบวา่ การจดัสวสัดกิารส าหรบัผูสู้งอายุ ของเทศบาล
ในจงัหวดันนทบุร ีอยู่ในระดบัน้อย และมกีารจดัสวสัดกิารดา้นนนัทนาการมากทีสุ่ด 
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7. ปจัจยัที่มผีลต่อความพึงพอใจในมาตรการการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ
ของเทศบาลต าบลบา้นคลอง  

7.1 การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการศกึษาความพงึพอใจของผูสู้งอายุต่อการ
จดัสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก  พบว่า ระหว่าง 
เพศชายกบัเพศหญิง อายุ สถานภาพส่วนตวั สถานะในครอบครวั มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และการศกึษา ตามอาชพี รายไดต้่อเดอืน จ านวนสมาชกิภายใน
บา้น บุคคลทีพ่กัอาศยัอยู่ด้วยในปจัจุบนัและจ านวนบุตรมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญั
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสุชาดา สุขโพธเิงนิ (2556 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาความคิดเหน็ของประชาชน
ผู้สูงอายุต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลเกวียนหัก     
อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนผูสู้งอายุต่อคุณภาพ
การให้บรกิารด้านสวสัดกิารผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลเกวยีนหกัอ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ี
พบว่า เพศ อายุ และอาชพี ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวสัดิการ
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวดัจันทบุรีไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้สูงอายุต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวสัดิการ
ผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลเกวยีนหกั อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีจ าแนกตาม ระดบัการศกึษา 
พบว่า ระดบัการศกึษาต่างกนัมคีวามคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บรกิารด้านสวสัดกิารผูสู้งอายุ 
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญั .05 

7.2 ปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในมาตรการการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุ ของเทศบาลต าบลบ้านคลองจ านวน 5 ตวัแปร เรยีงล าดบัตามขนาดอทิธพิลจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ สวสัดกิารด้านนันทนาการ สวสัดกิารด้านที่อยู่อาศยั สวสัดกิารด้านการการ
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ สวสัดกิารด้านสุขภาพอนามยั และสวสัดกิารดา้นรายได ้ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั 
นีรสาห์ ลาสทิธิ ์(2559 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการจดัการสวสัดกิารผูสู้งอายุขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรกัษาพยาบาล 
ดา้นทีพ่กัอาศยั ดา้นนนัทนาการ ดา้นการสร้างบรกิารทางสงัคมและเครอืขา่ยการเกือ้หนุนดา้น
อาชพีและรายไดแ้ละดา้นความมัน่คงทางสงัคม ครอบครวั ผูดู้แลและการคุม้ครอง 

8. ผู้สูงอายุความต้องการให้เทศบาลต าบลบ้านคลอง ควรเร่งปรบัปรุงใน 3 เรื่อง
แรก ได้แก่ การประชาสมัพันธ์ข่าวสารให้ทัว่ถึง (ร้อยละ 36.60) มีวสัดุ / อุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการบรกิารแก่ผูสู้งอายุการ (รอ้ยละ 21.13) และจดัเจ้าหน้าที่ให้เพยีงพอต่อการ
ใหบ้รกิารต่อผูสู้งอายุ (รอ้ยละ 17.74) ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบั กนกกาญจน์  อุตส่าห ์(2547  
: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาเรื่อง ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจดัสวสัดิการ
ผูสู้งอายุ ในจงัหวดักาญจนบุรี มขีอ้เสนอแนะว่า ควรมีการจดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการจดั
สวสัดกิารผูสู้งอายุแก่บุคลากร ทัง้ในระดบัผูบ้รหิาร และระดบัผูป้ฏบิตั ิใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
บทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจดัโครงสร้างของ
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องค์กรการจดัสรรบุคลากร และการบรหิารงบประมาณเพื่อรองรบการถ่ายโอนภารกิจ และใน
การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ ควรดงึประชาชนในชมุชนและผูสู้งอายุเขา้มามี
ส่วนร่วมในกจิการดงักล่าว 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวสัดิการสังคม ของ
เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลกผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช้ และใน
การศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรริเริม่โครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสรมิการจดั

สวสัดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศยั ด้านรายได ้             
ดา้นนนัทนาการ และดา้นบรกิารทางสงัคม เป็นตน้ 
 1.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นควรแสวงหาความร่วมมือกบัองค์การอื่น
เพิ ่มขึ้น  เช่น ชมรมผู้สูงอายุหน่วยงานเอกชน อาทิเช่น บริษัท มูลนิธิ เพื่อสนับสนุนด้าน
งบประมาณ 
 1.3 องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ควรร่วมมอืกบัส่วนราชการในพื้นที่  อาทเิช่น 
หน่วยงานทหาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ และสถานศึกษาต่างๆ 
โดยเฉพาะสถานศกึษาในระดบัอุดมศกึษา ในการจดักจิกรรมเพื่อผูสู้งอายุ 
  1.4 ควรมกีารจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ แก่บุคลากร    
ทัง้ในระดบัผูบ้รหิาร และระดบัผูป้ฏบิตั ิใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง 
  1.5 ก่อนการรบัถ่ายโอนภารกจิด้านการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุ องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิน่ควรศกึษา และเตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจดัโครงสร้างขององค์กร    
การจดัสรรบุคลากร และการบรหิารงบประมาณเพื่อรองรบการถ่ายโอนภารกจิ 
  1.6 ควรจดัเตรยีมแผนปฏบิตักิาร เพื่อจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุทัง้ในระยะสัน้และ   
ระยะยาว โดยเน้นการส่งเสรมิสนบัสนุนคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธผิูสู้งอายุ 
  1.7 ในการด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัสวสัดิการผู้สูงอายุควรดึงประชาชนใน
ชมุชนและผูสู้งอายุเขา้มามสี่วนร่วมในกจิการดงักล่าว 
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2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครัง้ต่อไป 
2.1 การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ควรขยายผลการส ารวจโครงการที่ตอบสนองต่อ

โครงการผู้สูงอายุในแต่ละด้านให้ครอบคลุม อาทิ ด้านสุขภาพอนามยั ด้านที่อยู่อาศยั ด้าน
รายได ้ดา้นนนัทนาการ และดา้นบรกิารทางสงัคม เป็นตน้ 

2.2 ท าการศกึษาความคดิเหน็ เพื่อประเมนิการบรหิารงานขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับประเด็นผลสมัฤทธิใ์นแต่ละด้านที่ผู้สูงอายุที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

2.3 ท าการศกึษาเปรยีบเทียบเพื่อประเมินการบริหารงานระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนั 


