บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ประชากรโลกมีแนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น อย่ างต่ อ เนื่ อ งจาก 6,070.6 ล้า นคนในปี 2543
เป็ น 7,851.4 ล้านคน ในอีก 25 ปี ข้างหน้ าคือ ในปี 2568 ในขณะที่ประชากรไทยก็มแี นวโน้ ม
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกันจาก 62.2 ล้านคนในปี 2543 เป็ น 72.3 ล้านคนในปี 2568 จะเห็นได้ว่า
โครงสร้า งของประชากรโลก และประชากรไทยมีก ารเปลี่ย นแปลงที่ค ล้ า ยคลึง กัน โดยที่
ประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขน้ึ ไป) มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก ร้อยละ 10.0 ในปี
2543 เป็ นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 ในขณะที่ประชากรวัย เด็ก (อายุ 0 – 14 ปี ) มีจานวนลดลง
จากร้อ ยละ 30.1 ในปี 2543 เหลือ ร้อ ยละ 24.2 ในปี 2568 แสดงให้ เห็น ว่า โครงสร้า งของ
ประชากรกาลังเปลีย่ นจากโครงสร้างประชากรวัยเด็กในอดีต เป็ นประชากรวัยสูงอายุหรือสังคม
ผูส้ ูงอายุในอนาคต (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ)
ประเทศไทยโครงสร้างประชากรกาลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
จานวนประชากรผู้สู งอายุ ได้มีจ านวนเพิ่ม มากขึ้น อย่ างรวดเร็ว สถาบัน วิจ ัย ประชากรและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุวา่ จานวนประชากรทัง้ ประเทศ มีประชากรผูส้ ูงอายุ 60 ปี
ขึ้น ไป ประมาณ 7,274,000 คน หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 11.47 ของประชากรทัง้ ประเทศ ขณะ
เดียวกันแนวโน้ มเฉลี่ยอายุขยั ของผู้สูงอายุก็สูงขึ้นตามไปด้วย โดยชายจะมี อายุเฉลี่ย 79 ปี
ผู้ห ญิ ง 82 ปี ท าให้ ป ระเทศไทยก าลัง เคลื่อ นเข้า สู่ ร ะยะที่เรีย กว่า ภาวะประชากรสู ง อายุ
(Population Ageing) เช่นเดียวกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว การเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุจะมีผล
ต่อสภาพสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ
และสังคมของประเทศอย่ างต่ อเนื่อ ง ในการปรับ กระบวนทัศน์ และโครงสร้างพื้น ฐานต่างๆ
ของสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จาเป็นต้องใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาวิจยั เพื่อให้เกิดผล
กระทบในทางลบน้อยที่สุดต่อสัง คมโดยรวม และประชากรผู้สูงอายุเองในการปรับเปลี่ยนต้อง
อาศัยเวลาและความพร้อมของสังคม (คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ,
2545)
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ในอดีตนัน้ สัมพันธภาพภายในครอบครัวมีบทบาทมากต่อกระบวนการให้การดูแล
ผูส้ ูงอายุท่อี ยู่ในภาวะพึ่งพา เพราะหากมีสมั พันธภาพที่ดี มีการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน
แล้วสามารถบ่งบอกได้ว่าผูส้ ูงอายุจะได้รบั การดูแลที่ดจี ากครอบครัว แต่ในทางกลับกันถ้าหากมี
สัมพันธภาพภายในครอบครัวทีไ่ ม่ดแี ล้ว จะทาให้เกิดภาวะความเครียดในบทบาทได้ ในกรณี ท่ี
ผูด้ ูแลอยู่ในวัยผูใ้ หญ่ ซึ่งเป็ นบุตรของผูส้ ูงอายุท่ตี ้องการดูแลนัน้ เกิดความรู้สกึ ว่าการที่ตนเอง
ต้องตกเป็ นผูด้ ูแล โดยมีเหตุผลว่า เป็ นสิง่ จาเป็ นทีต่ ้องตอบแทนบิดามารดาที่ได้เลี้ยงตนเองมา
และรูส้ กึ ถึงความเป็นพันธะที่ตอ้ งดูแล เหตุเหล่านี้ลว้ นส่งผลทาให้เกิดความเครียดในบทบาทได้
(ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, 2547 : 107 – 108 )
สังคมไทยมีค่านิยมในเรื่อง ความกตัญญู ระบบสวัสดิการจึงถูกริเริ่มขึ้นมาตาม
แนวคิดแบบ “บรรเทาปญั หา” (Residual Model of Social Welfare) สาหรับประเทศไทยในปี
พ.ศ. 2483 มีการตัง้ กรมประชาสงเคราะห์ข้นึ มาเพื่อจัดสวัสดิการให้กลุ่มผู้ด้อ ยโอกาสต่างๆ
รวมทัง้ ผูส้ ูงอายุ ซึ่งไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุเกิดความเข้มแข็งหรือพึ่งพาตนเองได้ มีผลให้
สังคมเกิดทัศนคติทางลบต่อกลุ่มผูร้ บั บริการ คือ การถูกมองว่า เป็ นภาระของสังคม เป็ นคนไร้
ค่าขาดศักดิศ์ รี ต่อมารัฐเริ่ม เปลี่ยนแนวคิดการจัดสวัสดิการมาเป็ นลดการพึ่งพิงจากสถาบัน
สร้างความตระหนักเรื่องการพึง่ ตนเอง (ศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร, 2550 : 6) อย่างไรก็ตามครอบครัว
ในปจั จุบนั ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทาให้การทาหน้าที่ของครอบครัว
ในการดูแลผูส้ ูงอายุลดน้อยลง และกระทบต่อการดารงชีวติ ของผูส้ ูงอายุ โดยปญั หาของผูส้ ูงอายุ
ทีส่ าคัญ ได้แก่
ั หาทางด้านสุ ข ภาพกาย ผู้สู งอายุม ัก จะมีป ญ
ั หาด้านสุ ข ภาพเสื่อ มโทรม
1. ป ญ
มีโ รคภั ย ต่ า งๆ เบีย ดเบี ย น ทัง้ โรคทางกาย และทางสมอง ผู้ มีอ ายุ เ กิน 65 ปี มัก มี ก าร
เปลีย่ นแปลงทางสมอง คือ โรคสมองเสื่อม โรคหลงลืม โรคซึมเศร้า
2. ปญั หาทางด้านเศรษฐกิจ ผูส้ ูงอายุทม่ี ฐี านะไม่ดี ไม่มลี ูกหลานดูแลอุปการะเลีย้ ง
ดู อาจจะไม่มีรายได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอสาหรับการเลี้ยงชีพ อาจจะไม่มีท่ี อยู่อาศัย ทาให้
ได้รบั ความลาบาก
3. ปญั หาทางด้านความรู้ ผู้สูงอายุไม่มโี อกาสได้รบั ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ให้เหมาะสมกับวัย และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และเพื่อ ให้เข้ากันได้กบั เยาวชนรุ่นใหม่
4. ปญั หาทางด้านสังคม ผูส้ ูงอายุอาจจะไม่ได้รบั การยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม
โดยเฉพาะผูท้ เ่ี คยเป็นข้าราชการตาแหน่งสูงซึ่งเคยมีอานาจและบริวารแวดล้อม เมื่อเกษียณอายุ
ราชการ อาจเสียดายอานาจและตาแหน่ งที่เสียไป เยาวชนและหนุ่ มสาวหลายคนมีทศั นคติไม่ดี
ต่อผูส้ ูงอายุ เห็นคนรุ่นเก่าล้าสมัยพูดไม่รเู้ รื่องและไม่มปี ระโยชน์
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5. ปญั หาทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุจะไม่ไ ด้รบั ความเอาใจใส่ และความอบอุ่นจาก
ลูกหลานอย่างเพียงพอ ทาให้รสู้ กึ ว้าเหว่ อ้างว้าง และอาจจะมีความวิตกกังวลต่างๆ เช่น กังวล
ว่า จะถู ก ลู ก หลาน และญาติพ่ีน้ อ งทอดทิ้ง กัง วลในเรื่อ งความตาย ผู้สู ง อายุ ม ัก มีอ ารมณ์
เปลี่ยนแปลง เช่น เศร้า เฉยเมย เอาแต่ใจตนเอง ผูส้ ูงอายุบางคน ก็ยงั มีความต้องการความสุข
ทางโลกีย์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับวัยของตนทาให้ได้รบั ความผิดหวัง
6. ปญั หาเกีย่ วกับครอบครัว ปญั หาผูส้ ูงอายุทน่ี ่าเป็นห่วง คือ การเปลีย่ นแปลงทาง
สัง คม และวัฒ นธรรม ในอดี ต จะเป็ น ครอบครัว ใหญ่ ที่เรีย กว่า ครอบครัว ขยาย ท าให้ มี
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น และเกิดความอบอุ่น ระหว่างพ่อ แม่ และลูกหลาน ในปจั จุบนั ครอบครัว
คนไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองจะเป็ น ครอบครัวเดี่ย วเป็ น ส่ว นใหญ่ ลู ก หลานจะมาท างาน
ในเขตเมือง ทิ้งพ่อแม่ให้เฝ้าบ้านทาให้ผสู้ ูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รบั การดูแลและได้รบั
ความอบอุ่น ดังเช่น อดีตทีผ่ า่ นมา
ั หาค่า นิย มที่เปลี่ยนแปลง ปจั จุบ ันความเปลี่ย นแปลงจากภาวะทางด้า น
7. ป ญ
เศรษฐกิจ และสังคม ทาให้เยาวชนมีความกตเวทีต่อพ่อ แม่ ครูอาจารย์ น้อยลง ผูส้ ูงอายุไม่ได้
รับ การดู แ ล ต้ อ งอาศัย สถานสงเคราะห์ ค นชรา ในอนาคตเมื่อ ประเทศไทยเป็ น ประเทศ
อุตสาหกรรมแบบใหม่ สังคมไทยอาจกลายเป็ น สังคมตะวันตก คือ ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการ
เอือ้ เฟื้ อซึ่งกันและกัน ไม่มกี ารทดแทนบุญคุณ บุตรหลานโตขึน้ ก็จะไม่เลีย้ งดูพ่อแม่เมื่อแก่ชรา
เทศบาลตาบลบ้านคลอง เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มบี ทบาทหน้าที่ในการ
ส่ งเสริม การพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สู งอายุ และผู้พิก าร ตามพระราช บัญ ญั ติเทศบาล
พ.ศ. 2496 มีประชากรทัง้ ชายและหญิง รวมทัง้ สิ้น 13,180 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557) โดยมีจานวนประชากรผูส้ ูงอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป จานวน 780 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.52 ของประชากรรวม ได้เล็งเห็นความสาคัญของผูส้ ูงอายุ มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้สู งอายุ กิจกรรมโครงการนัน ทนาการ การศึกษาดู งานด้านศิลปวัฒ นธรรม และ
ดาเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
ตลอดจนการจัด บริก ารด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานการจัดบริการเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้รบั บริการอย่างทัวถึ
่ งตามมาตรฐาน
ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ัย จึง ได้เล็งเห็น ความส าคัญ ของการจัด สวัส ดิก ารสัง คม
สาหรับผูส้ ูงอายุได้ปฏิบตั ติ ามอานาจหน้าที่ท่ไี ด้กาหนดไว้ และต้องการหาคาตอบว่าผู้สูงอายุ
มีความพึงพอใจต่อการได้รบั บริการในการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุ ของเทศบาลตาบล
บ้านคลอง มากน้ อยเพียงใด มีความเหมาะสม และสมควรจะได้รบั การปรับปรุงแก้ไขหรือไม่
อย่างไร ซึ่งผูว้ จิ ยั จะได้นาผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ในการจัดสวัสดิการสังคม สาหรับ
ผู้สู งอายุ ให้ มีป ระสิท ธิภ าพทัว่ ถึง และมีค วามเป็ น ธรรมมากที่สุ ด อีก ทัง้ เป็ น การช่ว ยเหลือ
ผูส้ ูงอายุให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี และสามารถสนองความต้องการ และแก้ไขปญั หาความเดือดร้อน
ของผูส้ ูงอายุได้อนั จะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิน่ และประชาชนยิง่ ขึน้
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วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาระดับ ความพึ ง พอใจในมาตรการการจัด สวัส ดิก ารสัง คมส าหรับ
ผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อ ศึก ษาถึง แนวทางปรับ ปรุง การจัด สวัส ดิก ารสังคมส าหรับ ผู้สู งอายุ ข อง
เทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ได้ทาการศึกษาผู้สูงอายุและผูพ้ ิการที่ได้รบั สวัสดิการสังคม
ในช่วงปี 2556 - 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการ
สังคมสาหรับผูส้ ูงอายุในด้านต่างๆ ทีไ่ ด้มปี รับปรุงเรื่อยมาจนถึงปจั จุบนั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาการวิจยั จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
มาตรการการจัด สวัสดิการสังคมสาหรับ ผู้ สู งอายุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อาเภอเมือ ง
จังหวัดพิษณุ โลก ในด้านต่างๆ ตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง ปี 2557 ดังนี้
1.1 สวัสดิการด้านรายได้
1.2 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
1.3 สวัสดิการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
1.4 สวัสดิการด้านการการส่งเสริมการเรียนรู้
1.5 สวัสดิการด้านนันทนาการ
2. ขอบเขตในด้านพืน้ ทีข่ องการศึกษาการศึกษาจะใช้หน่วยวิเคราะห์ คือ ผูส้ งู อายุ
ในเขตเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 5 หมู่บา้ น ได้แก่
หมูท่ ่ี 1 บ้านคลอง ตาบลบ้านคลอง
หมู่ท่ี 2 บ้านบางสะแก ตาบลบ้านคลอง
หมู่ท่ี 3 บ้านบางสะแก ตาบลบ้านคลอง
หมูท่ ่ี 4 บ้านคลอง ตาบลบ้านคลอง
หมู่ท่ี 5 บ้านคลอง ตาบลบ้านคลอง
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3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรทีเ่ ป็ นเป้าหมายการวิจยั ได้แก่ ผูส้ ูงอายุท่มี รี ายชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านและได้ลงทะเบียนผูส้ ูงอายุไว้ในเขตเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 780 คน
3.2 การกาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) การศึกษาครัง้ นี้ กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั เงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ จากเทศบาลตาบลบ้าน
คลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, T. (1967)) ดังนี้
n

N
1  Ne2

เมื่อ n หมายถึง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N หมายถึง จานวนประชากร
e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนทีอ่ าจเกิดจากการสุ่มตัวอย่างเท่าทีย่ อมรับได้
ในการสุ่ ม ตัว อย่ างนี้ ให้มีค วามคลาดเคลื่อ นได้ไ ม่ เกิน ร้อ ยละ 5 หรือ 0.05 ซึ่ ง
สามารถคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดงั นี้
แทนค่า
n =
780
1 + 780 X (0.05) 2
= 264.40
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 265 คน และ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่ายให้ได้มา
ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้น
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นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
เพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมู ล ผู้วจิ ยั จะกาหนด
นิยามศัพท์เบือ้ งต้นไว้ ดังนี้
ผู้สูงอำยุ หมายถึง ผู้สูงอายุท่มี อี ายุครบ 60 ปี ที่มรี ายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและ
ได้ลงทะเบียนผูส้ ูงอายุไว้ในเขตเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในด้านต่างๆ ตามแผนการ
จัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุเทศบาลตาบลบ้านคลอง ปี 2557 ดังนี้
1. สวัสดิการด้านรายได้
2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
3. สวัสดิการด้านทีอ่ ยู่อาศัย
4. สวัสดิการด้านการการส่งเสริมการเรียนรู้
5. สวัสดิการด้านนันทนาการ
สวัส ดิ ก ำร หมายถึง การมุ่ งให้เกิด การกินดีอยู่ดีของบุค คลหรือ กลุ่ม สวัสดิก าร
ทัวไปของชุ
่
มชนหรือสังคม ถือว่าเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มขี น้ึ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของ
ส่วนรวม
สวัสดิ กำรด้ำนรำยได้ หมายถึง การจัดสวัสดิการเกีย่ วกับรายได้แก่ผสู้ ูงอายุและ
ผูพ้ กิ าร เช่น การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ การฝึกอาชีพทีเ่ หมาะสมสาหรับผูส้ ูงอายุ เป็นต้น
สวัส ดิ ก ำรด้ ำ นสุ ข ภำพอนำมัย หมายถึง การจัด สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ สุ ข ภาพ
อนามัยแก่ผสู้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร เช่น การบริการทางการแพทย์ การให้ความรูด้ า้ นสุขภาพอนามัย
การตรวจสุขภาพประจาปี เป็นต้น
สวัส ดิ ก ำรด้ ำ นที่ อ ยู่อ ำศัย หมายถึง การจัด สวัส ดิการเกี่ย วกับ ที่อ ยู่ อาศัย แก่
ผู้สูงอายุ และผู้พิก าร เช่น การจัดหาที่พ ักอาศัย การจัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การบริการสถาน
สงเคราะห์ เป็นต้น
สวัสดิ กำรด้ำนกำรกำรส่งเสริ มกำรเรียนรู้ หมายถึง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาแก่ผสู้ ูงอายุและผูพ้ กิ าร เช่น การให้การศึกษาตามอัธยาศัยการให้ผสู้ ูงอายุได้ถ่ายทอด
ความรู้และทักษะ ให้แก่ชนรุ่นหลัง การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ การเผยแพร่ข้อมูล
ด้านสิทธิของผูส้ ูงอายุ และการฝึกอบรมอาชีพเพิม่ เติม เป็นต้น
สวัสดิ กำรด้ำนนั นทนำกำร หมายถึง การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับนันทนาการแก่
ผู้สู งอายุ และผู้พิก าร เช่น การจัดสถานที่อ อกก าลังกาย การจัดสวนสาธารณะ การจัด สวน
สุขภาพ การส่งเสริมกิจกรรมชมรมผูส้ ูงอายุ การรวมกลุ่มลักษณะเครือข่าย เป็นต้น
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ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรวิ จยั
1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวัสดิการสังคม สาหรับผูส้ ูงอายุ
ของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
จัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ของปจั จัยต่างๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อการเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3. ผลการศึกษาสามารถนาไปเป็ นแนวทางปรับปรุงการจัดสวัสดิการสังคม สาหรับ
ผูส้ ูงอายุของเทศบาลตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ให้มีประสิท ธิภ าพมาก
ยิง่ ขึน้

