บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาล
ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สรุปผลการวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
สรุป
1. ข้ อ มู ล ทัว่ ไปของผู้สู ง อายุ ที่ ได้ ร บั สวัส ดิ ก ารสัง คมของเทศบาลต าบล
บ้านคลอง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 68.68 มีอายุส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 60 - 65 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.80 มี ร ะดับ การศึก ษาส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 48.70 มีสถานภาพส่วนตัวส่วนใหญ่ สมรส คิดเป็ นร้อยละ 56.60
ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ 31.70 มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มรี ายได้ 1,001 – 3,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่เป็ นผูอ้ ยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 63.80 จานวนสมาชิกภายใน
บ้าน 1 - 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.30 บุค คลพักอาศัยอยู่ด้วยในปจั จุบนั ได้แก่ สามี / ภรรยา
คิดเป็นร้อยละ 45.70 มีจานวนบุตร 1 - 2 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40
2. ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิ การสังคม ของเทศบาลตาบล
บ้านคลอง อาเภอเมื อง จังหวัดพิ ษณุ โลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.23, S.D =
0.17)
2.1 ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบล
บ้านคลอง สวัสดิการด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D = 0.35)
2.2 ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบล
บ้านคลอง สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D = 0.33)
2.3 ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบล
บ้านคลอง สวัสดิการด้านทีอ่ ยู่อาศัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.38, S.D = 0.27)
2.4 ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่ อการจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบล
บ้านคลอง สวัสดิการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.88,
S.D = 0.34)
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2.5 ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตาบล
บ้ า นคลอง สวัส ดิ ก ารด้ า นนั น ทนาการ โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง (  = 2.64,
S.D = 0.39)
การเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ
จัดสวัสดิ การสังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก
1. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. ค่าเฉลีย่ ของการศึกษาความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของ
เทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
4. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจั ดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามสถานภาพส่วนตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลต าบลบ้ านคลอง ตามอาชีพ มีค วามแตกต่า งกัน อย่ างไม่ มีนัย ส าคัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
6. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามรายได้ต่อเดือน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิก ารสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามสถานะในครอบครัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
8. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามจานวนสมาชิกในบ้าน มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
9. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามบุคคลทีพ่ กั อาศัยอยู่ดว้ ยในปจั จุบนั มีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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10. ค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคม
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง ตามจานวนบุตร มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิ การสังคม
สาหรับผูส้ งู อายุ ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก
1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัด
สวัส ดิก ารสัง คมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก พบว่า ระหว่าง
เพศชายกับเพศหญิง อายุ สถานภาพส่วนตัว สถานะในครอบครัว มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และการศึกษา ตามอาชีพ รายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิกภายใน
บ้าน บุคคลทีพ่ กั อาศัยอยู่ด้วยในปจั จุบนั และจานวนบุตรมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญ
ทีร่ ะดับ 0.05
2. ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ กับความพึงพอใจในมาตรการการ
จัด สวัส ดิก ารสัง คมส าหรับ ผู้สู ง อายุ ของเทศบาลต าบลบ้ านคลอง จ านวนทัง้ หมด 15 ค่ า
จาแนกเป็ นค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆ กับความพึงพอใจในมาตรการการ
จัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง จานวน 5 ค่า พบว่า ปจั จัย
ต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 จานวน 8 ค่า มีค่าระหว่าง
0.15 ถึง 0.63 ซึ่ ง มีค วามสัม พัน ธ์ ในระดับ ปานกลาง เมื่อ พิ จ ารณาเฉพาะค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยต่างๆด้วยกันเอง จานวน 10 ค่า พบว่า ปจั จัยต่างๆ มีความสัมพันธ์
กัน เองอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 3 ค่ า และเป็ น ความสัม พัน ธ์ท างบวก
จานวน 7 ค่า มีค่าระหว่าง 0.15 ถึง 0.29 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
3. ปจั จัยทุกตัวมีความสัมพันธ์พหุคูณกับความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผู้สูงอายุ ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 มี
ขนาดเท่ากับ 1.00 มีค่าอานาจการพยากรณ์ 1.00 หมายความว่า ปจั จัยทุกตัวสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผล ได้รอ้ ยละ 100
4. ปจั จัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง จานวน 5 ตัวแปร เรียงลาดับตามขนาดอิทธิพลจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ สวัสดิการด้านนันทนาการ (X5) สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย (X3) สวัสดิการด้านการการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย (X2) และสวัสดิการด้านรายได้ (X1) โดย
ปจั จัยทัง้ 5 มีค่าสัมประสิทธิสหสั
ู เท่ากับ 1.00 มีอานาจการพยากรณ์ เท่ากับ 1.00
์ มพันธ์พหุคณ
หมายความว่า ปจั จัยทัง้ 5 สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลได้ร้อยละ 100 และสามารถเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
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Y = .000 + . 0.199X5+ . 200X3 + . 200X4 + . 200X2 + . 200X1
Zy = . 0.452X5 + . 0.308X3 + . 0.390X4 + . 0.378ZX2 + . 0.398X1
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดสวัสดิ การสังคมของเทศบาลตาบล
บ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิ ษณุโลก
ผูส้ ูงอายุความต้องการให้เทศบาลตาบลบ้านคลอง ควรเร่งปรับปรุงใน 3 เรื่องแรก
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทวถึ
ั ่ ง (ร้อยละ 36.60) มีวสั ดุ / อุปกรณ์ สิ่งอานวยความ
สะดวกในการบริก ารแก่ ผู้สู ง อายุ (ร้อ ยละ 21.13) และการจัด เจ้าหน้ าที่ให้เพีย งพอต่ อ การ
ให้บริการต่อผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ 17.74) ตามลาดับ
อภิ ปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัด สวัส ดิการสังคมของ
เทศบาลต าบลบ้านคลอง อาเภอเมือ ง จัง หวัด พิษ ณุ โลก มีป ระเด็น ที่น่ าสนใจในการน ามา
อภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.23, S.D = 0.17) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ พรอนันต์ กิตติมนคง
ั ่ (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ ูงอายุ ในจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุใน
จังหวัดการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้มากขึน้ เนื่องจากในปจั จุบนั เทศบาลนครส่วนมากจัดสรร
งบประมาณในด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การเป็ น ส่วนใหญ่ พระนครศรีอยุธยา และ
เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจาแนก
ตามภูมลิ าเนา เป็นเขตเทศบาล เขตเมือง และเขตชนบท กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีขน้ึ
ไป ซึ่ งอาศัย อยู่ ในจังหวัด นครราชสี ม า จ านวน 400 คน ผลการวิจ ัย พบว่า ความต้อ งการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ ูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า ยพบว่าอยู่ ในระดับ มาก และสอดคล้อ งกับ พิร าวรรณ สุ ท ธิยุ ท ธเสนี ย์ (2553 :
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลศรีวไิ ล
อาเภอศรีวไิ ล จังหวัด หนองคาย การศึก ษาค้นคว้า ครัง้ นี้ มีค วามมุ่ งหมายเพื่อ ศึกษาความ
ต้องการในการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลศรีวไิ ล อาเภอศรีวไิ ล จังหวัด
หนองคาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลศรีวไิ ล จังหวัดหนองคาย จานวน
298 คน จาก 12 หมู่ บ้ า น ได้ ม าโดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั น้ (Stratified Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จานวน 1 ฉบับ 36 ข้อ มีอานาจจาแนกรายข้อ ( t ) ตัง้ แต่ 2.150 ถึง14.552 มีค่าความ
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เชื่อ มัน่ ทัง้ ฉบับ เท่ า กับ .83 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้ แ ก่ ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test (Independent Samples) และ F-test
(One-way ANOVA) ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. ผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาลตาบลศรีวไิ ล โดยรวมและจาแนกตามเพศ สถานภาพ
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ เฉลีย่ ต่อเดือน มีความต้องการในการจัดสวัสดิการสังคม โดยรวมและราย
ด้าน 5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ และด้านการแก้ไขปญั หาความยากจนและด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก
2. ความพึง พอใจของผู้สู ง อายุ ต่ อ การจัด สวัส ดิก ารสังคม ของเทศบาลต าบล
บ้านคลอง สวัสดิก ารด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D = 0.35) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สุดา ศิลากุล (2548 : 134) ศึกษาเรื่อง “การจัดสวัสดิการสาหรับ
ผูส้ ูงอายุของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจยั พบว่า การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุ
ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับน้อย และมีการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการมากทีส่ ุด
ส่วนมากเป็นกิจกรรมการจัดสถานทีก่ ารออกกาลังกายให้กบั ผูส้ ูงอายุ และการจัดให้มกี จิ กรรม
ชมรมผู้สู งอายุร องลงมาเป็ น การจัด สวัส ดิก ารด้านรายได้ สาหรับ การสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพ
ผูส้ ูงอายุเป็ นสวัสดิการที่เทศบาลจัดได้มากที่สุด และสอดคล้องกับ ศราวุฒ ิ บัณฑิตเมธาพงศ์
(2555 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งผูส้ ูงอายุมี
ความต้อ งการสวัสดิการโดยเฉพาะด้านรายได้ท่พี บว่ามีค วามต้องการอยู่ในระดับมากที่สุ ด
โดยเฉพาะการจัดตัง้ กองทุนเงินออม ฝึกอาชีพตามความสามารถของร่างกาย และแหล่งเงินทุน
ประกอบอาชีพ
3. ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.17, S.D = 0.33) ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุภาณี แก้วพินิจ, ลินดา สิรภิ ูบาล และบุญสนอง ภิญโญ (2550 : 35) ได้ทาการ ศึกษาเรื่อง
“การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ” โดยศึกษาใน 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุ โลก
เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จานวน 15 คน ผลสารวจภาวะสุขภาพพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ดี ปญั หาเรื่องไขมันเกินและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6.67 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมต่อ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุแบบบูรณาการ พบว่า ผูส้ ูงอายุมที ศั นคติทด่ี ตี ่อการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ โดยวางอยู่บนพื้นฐานของวิถชี วี ติ (lifestyle)
และนาไปปฏิบ ตั ิกบั ครอบครัว รวมถึงนาไปขยายผลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ก ับ
ชุมชน โดยใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพทีง่ ่ายหรือการสาธิตให้ดู ทาให้กลุ่มแกนนาผูส้ ูงอายุมี
ความรู้ความ สามารถจัดการกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทัง้ ในระดับบุค คล ครอบครัวและ
ชุมชน ทาให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ซึ่งเป็ นเป้าหมายสูงสุดของผูส้ ูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบ
ดังกล่าว ต้องติดตามผลและดาเนินการอย่างต่อ เนื่อง แต่ไม่สอดคล้องกับ วรรณนิภา นาควัฒนะ
(2548, หน้า 38) ศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของชมรมผูส้ ูงอายุใน
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เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจ ยั พบว่า ชมรมผู้สูงอายุส่ วนใหญ่ มีค วามสามารถในการจัด
กิจกรรมด้านผูส้ ูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง
4. ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
สวัส ดิก าร ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศัย โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ น้ อ ย (  = 2.38, S.D = 0.27) ซึ่ ง ไม่
สอดคล้องกับ สุดา ศิลากุล (2548 : 134) ศึกษาเรื่อง “การจัดสวัสดิการส าหรับ ผู้สูงอายุของ
เทศบาลในจังหวัดนนทบุร”ี ผลการวิจยั พบว่า การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุ ของเทศบาลใน
จังหวัดนนทบุรี การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งได้มกี ารจัดบริการสถานสงเคราะห์สาหรับ
ผูส้ ูงอายุมากทีส่ ุด
5. ความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
สวัสดิการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.88, S.D = 0.34)
ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระวุฒ ิ อรุณเวช (2551 : 8) ได้ทาการศึกษา เรื่อง “แนวทางการพัฒนางาน
ผูส้ ูงอายุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม พ.ศ. 2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคง
่
ของมนุษย์” ผลการศึกษาพบว่า โครงการส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์ทส่ี อดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 2550 ในยุทธศาสตร์ด้านสังคมไม่ทอดทิง้ กัน และยุทธศาสตร์สงั คมเข้มแข็งมีเพียง
โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่าย (ลดรายจ่าย ) เพื่อสวัสดิการผูส้ ูงอายุ และโครงการส่งเสริม
ศักยภาพใช้ภูมปิ ญั ญาผูส้ ูงอายุทม่ี คี วามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สงั คมเข้มแข็ง และผลจากการ
ดาเนิ น โครงการน าร่อ งอาสาสมัค รดู แ ลผู้สู งอายุ ท่ีบ้าน (Home Care) จะสามารถท าให้เกิด
ยุทธศาสตร์สงั คมคุณ ธรรมได้ หากมีการขยายผลการด าเนินงานอย่างต่ อเนื่อ ง และในด้าน
กระบวนการท างาน ต้องการให้เกิดการดู แลผู้สู งอายุ อย่ างเหมาะสมทัง้ ด้านร่างกาย จิต ใจ
อารมณ์ และสังคม โดยใช้ครอบครัวและชุม ชนเป็ นฐานในการดาเนิน งาน มีบ างโครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อศักยภาพของผูส้ ูงอายุ โดยมุ่งให้ผสู้ ูงอายุตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง และ
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ทม่ี คี ุณค่าให้แก่ชุมชน เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว
และชุมชนต่อไป
6. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง สวัสดิการด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.64, S.D = 0.39)
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ สุดา ศิลากุล (2548 : 134) ศึกษาเรื่อง “การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุ
ของเทศบาลในจังหวัดนนทบุร”ี ผลการวิจยั พบว่า การจัดสวัสดิการสาหรับผูส้ ูงอายุ ของเทศบาล
ในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับน้อย และมีการจัดสวัสดิการด้านนันทนาการมากทีส่ ุด

111
7. ปจั จัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง
7.1 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของการศึกษาความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อ การ
จัดสวัสดิการสังคมของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ระหว่าง
เพศชายกับเพศหญิง อายุ สถานภาพส่วนตัว สถานะในครอบครัว มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และการศึกษา ตามอาชีพ รายได้ต่อเดือน จานวนสมาชิกภายใน
บ้าน บุคคลทีพ่ กั อาศัยอยู่ด้วยในปจั จุบนั และจานวนบุตรมีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสุชาดา สุขโพธิเงิน (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของประชาชน
ผู้สู ง อายุ ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารด้ า นสวัส ดิ ก ารผู้สู ง อายุ ข องเทศบาลต าบลเกวีย นหัก
อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผูส้ ูงอายุต่อคุณภาพ
การให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลเกวียนหักอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ ต่างกัน มีค วามคิดเห็นต่อคุณ ภาพการให้บริการด้านสวัสดิการ
ผู้สูง อายุ ข องเทศบาลต าบลเกวีย นหัก อ าเภอขลุง จังหวัด จัน ทบุ รีไ ม่ แ ตกต่ างกัน และเมื่อ
เปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของประชาชนผู้สู ง อายุ ต่ อ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารด้านสวัส ดิก าร
ผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จาแนกตาม ระดับการศึกษา
พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้านสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยสาคัญ .05
7.2 ปจั จัยที่ม ีผลต่อ ความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุ ของเทศบาลตาบลบ้านคลองจานวน 5 ตัวแปร เรียงลาดับตามขนาดอิทธิพลจากมาก
ไปหาน้ อย ได้แก่ สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านการการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย และสวัสดิการด้านรายได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
นีรสาห์ ลาสิทธิ ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการจัดการสวัสดิการผูส้ ูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม ได้แ ก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ด้านทีพ่ กั อาศัย ด้านนันทนาการ ด้านการสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกือ้ หนุนด้าน
อาชีพและรายได้และด้านความมันคงทางสั
่
งคม ครอบครัว ผูด้ ูแลและการคุม้ ครอง
8. ผู้สูงอายุความต้องการให้เทศบาลตาบลบ้านคลอง ควรเร่งปรับปรุงใน 3 เรื่อ ง
แรก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทวถึ
ั ่ ง (ร้อยละ 36.60) มีวสั ดุ / อุปกรณ์ สิ่งอานวย
ความสะดวกในการบริการแก่ผสู้ ูงอายุการ (ร้อยละ 21.13) และจัดเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการต่อผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ 17.74) ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กนกกาญจน์ อุตส่าห์ (2547
: บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดสวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุ ในจังหวัดกาญจนบุรี มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการผูส้ ูงอายุแก่บุคลากร ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหาร และระดับผูป้ ฏิบตั ิ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
บทบาทหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง ควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้างของ
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องค์กรการจัดสรรบุคลากร และการบริหารงบประมาณเพื่อรองรบการถ่ายโอนภารกิจ และใน
การดาเนินการเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ควรดึงประชาชนในชุมชนและผูส้ ูงอายุเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจการดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาความพึง พอใจของผู้สู ง อายุ ต่ อ การจัด สวัส ดิก ารสังคม ของ
เทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อนาไปใช้ และใน
การศึกษาครัง้ ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่นควรริเริม่ โครงการอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการจัด
สวัส ดิก ารสังคมให้ แ ก่ ผู้สู ง อายุ อาทิเช่น ด้า นสุ ข ภาพอนามัย ด้า นที่อ ยู่ อ าศัย ด้านรายได้
ด้านนันทนาการ และด้านบริการทางสังคม เป็นต้น
1.2 องค์การปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ควรแสวงหาความร่ว มมือ กับองค์ก ารอื่ น
เพิ ่ม ขึ้น เช่น ชมรมผู้สู ง อายุ ห น่ ว ยงานเอกชน อาทิเช่น บริษัท มู ล นิ ธิ เพื่อ สนับ สนุ น ด้า น
งบประมาณ
1.3 องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ควรร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ อาทิเช่น
หน่ วยงานทหาร กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ และสถานศึก ษาต่ างๆ
โดยเฉพาะสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการจัดกิจกรรมเพื่อผูส้ ูงอายุ
1.4 ควรมีการจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ แก่บุคลากร
ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหาร และระดับผูป้ ฏิบตั ิ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง
1.5 ก่อนการรับถ่ายโอนภารกิจด้านการจัด สวัสดิการผูส้ ูงอายุ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ควรศึกษา และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้างขององค์กร
การจัดสรรบุคลากร และการบริหารงบประมาณเพื่อรองรบการถ่ายโอนภารกิจ
1.6 ควรจัดเตรียมแผนปฏิบตั กิ าร เพื่อจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุทงั ้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว โดยเน้นการส่งเสริมสนับสนุนคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิผสู้ ูงอายุ
1.7 ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิก ารผู้สูงอายุค วรดึงประชาชนใน
ชุมชนและผูส้ ูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการดังกล่าว

113
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครังต่
้ อไป
2.1 การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรขยายผลการสารวจโครงการที่ตอบสนองต่อ
โครงการผู้สูงอายุ ในแต่ละด้านให้ค รอบคลุม อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย ด้าน
รายได้ ด้านนันทนาการ และด้านบริการทางสังคม เป็นต้น
2.2 ทาการศึกษาความคิดเห็น เพื่อประเมินการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เกี่ยวกับประเด็นผลสัม ฤทธิใ์ นแต่ละด้านที่ผู้สูงอายุ ท่ีต้องการ เพื่อให้เกิดการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2.3 ทาการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อประเมินการบริหารงานระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ด้วยกัน

