
 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6,070.6 ล้านคนในปี 2543          
เป็น 7,851.4 ล้านคน ในอกี 25 ปีข้างหน้าคอื ในปี 2568 ในขณะที่ประชากรไทยก็มแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกนัจาก 62.2 ล้านคนในปี 2543 เป็น 72.3 ล้านคนในปี 2568 จะเห็นได้ว่า 
โครงสร้างของประชากรโลก และประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน โดยที่
ประชากรวยัสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) มสีดัส่วนเพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้จาก รอ้ยละ 10.0 ในปี 
2543 เป็นร้อยละ 15.0 ในปี 2568 ในขณะที่ประชากรวยัเดก็ (อายุ 0 – 14 ปี) มีจ านวนลดลง
จากร้อยละ 30.1 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 24.2 ในปี 2568 แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างของ
ประชากรก าลงัเปลีย่นจากโครงสรา้งประชากรวยัเดก็ในอดตี เป็นประชากรวยัสูงอายุหรอืสงัคม
ผูสู้งอายุในอนาคต (ส านกังานสถติแิห่งชาต)ิ 
 ประเทศไทยโครงสร้างประชากรก าลงัอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ      
จ านวนประชากรผู้สูงอายุได้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว สถาบันวจิ ัยประชากรและ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ระบุวา่ จ านวนประชากรทัง้ประเทศ มปีระชากรผูสู้งอายุ 60 ปี 
ขึ้นไป ประมาณ 7,274,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.47 ของประชากรทัง้ประเทศ ขณะ    
เดียวกนัแนวโน้มเฉลี่ยอายุขยัของผู้สูงอายุก็สูงขึ้นตามไปด้วย โดยชายจะมีอายุเฉลี่ย 79 ปี 
ผู้หญิง 82 ปี ท าให้ประเทศไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า  ภาวะประชากรสูงอายุ 
(Population Ageing) เชน่เดยีวกบัประเทศทีพ่ฒันาแล้ว การเขา้สู่ภาวะประชากรสูงอายุจะมผีล
ต่อสภาพสงัคม สภาวะเศรษฐกจิ และการจ้างงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรทางสุขภาพ
และสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในการปรบักระบวนทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ     
ของสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าว จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการศกึษาวจิยัเพื่อใหเ้กดิผล
กระทบในทางลบน้อยที่สุดต่อสงัคมโดยรวม และประชากรผู้สูงอายุเองในการปรบัเปลี่ยนต้อง
อาศยัเวลาและความพรอ้มของสงัคม (คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาติ, 
2545) 
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 ในอดตีนัน้ สมัพนัธภาพภายในครอบครวัมบีทบาทมากต่อกระบวนการใหก้ารดูแล
ผูสู้งอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา เพราะหากมสีมัพนัธภาพที่ดี มีการช่วยเหลอืและพึ่งพาอาศยักนั
แลว้สามารถบ่งบอกไดว้่าผูสู้งอายุจะไดร้บัการดูแลที่ดจีากครอบครวั แต่ในทางกลบักนัถา้หากมี
สมัพนัธภาพภายในครอบครวัทีไ่ม่ดแีลว้ จะท าให้เกดิภาวะความเครยีดในบทบาทได ้ในกรณีที่
ผูดู้แลอยู่ในวยัผูใ้หญ่ ซึ่งเป็นบุตรของผูสู้งอายุที่ต้องการดูแลนัน้ เกดิความรู้สกึว่าการที่ตนเอง 
ตอ้งตกเป็นผูดู้แล โดยมเีหตุผลวา่ เป็นสิง่จ าเป็นทีต่้องตอบแทนบดิามารดาที่ได้เลี้ยงตนเองมา 
และรูส้กึถงึความเป็นพนัธะที่ตอ้งดูแล เหตุเหล่านี้ลว้นส่งผลท าให้เกิดความเครยีดในบทบาทได ้
(ศศพิฒัน์ ยอดเพชร, 2547 : 107 – 108 )  
 สงัคมไทยมีค่านิยมในเรื่อง ความกตญัญู ระบบสวสัดิการจึงถูกริเริ่มขึ้นมาตาม
แนวคิดแบบ “บรรเทาปญัหา” (Residual Model of Social Welfare) ส าหรบัประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2483 มีการตัง้กรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมาเพื่อจดัสวสัดิการให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ 
รวมทัง้ผูสู้งอายุ ซึ่งไม่ได้ช่วยส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุเกดิความเขม้แขง็หรอืพึ่งพาตนเองได้ มผีลให้
สงัคมเกดิทศันคตทิางลบต่อกลุ่มผูร้บับรกิาร คอื การถูกมองว่า เป็นภาระของสงัคม เป็นคนไร้
ค่าขาดศกัดิศ์ร ีต่อมารฐัเริ่มเปลี่ยนแนวคิดการจดัสวสัดิการมาเป็นลดการพึ่งพิงจากสถาบัน      
สรา้งความตระหนกัเรื่องการพึง่ตนเอง (ศศพิฒัน์ ยอดเพชร, 2550 : 6) อย่างไรกต็ามครอบครวั
ในปจัจุบนัได้รบัผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสงัคม ท าให้การท าหน้าที่ของครอบครวั    
ในการดูแลผูสู้งอายุลดน้อยลง และกระทบต่อการด ารงชวีติของผูสู้งอายุ โดยปญัหาของผูสู้งอายุ
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่  
 1. ปญัหาทางด้านสุขภาพกาย ผู้สูงอายุมักจะมีปญัหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรม      
มีโรคภัยต่างๆ เบียดเบียน ทัง้โรคทางกาย และทางสมอง ผู้มีอายุเกิน 65 ปี มักมีการ
เปลีย่นแปลงทางสมอง คอื โรคสมองเสื่อม โรคหลงลมื โรคซมึเศรา้  
 2. ปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิ ผูสู้งอายุทีม่ฐีานะไม่ด ีไม่มลูีกหลานดูแลอุปการะเลีย้ง
ดู อาจจะไม่มีรายได้ หรอืรายได้ไม่เพียงพอส าหรบัการเลี้ยงชพี อาจจะไม่มีที่อยู่อาศยั ท าให้
ไดร้บัความล าบาก  
 3. ปญัหาทางด้านความรู้ ผู้สูงอายุไม่มโีอกาสได้รบัความรู้เพื่อการพฒันาตนเอง      
ใหเ้หมาะสมกบัวยั และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเพื่อใหเ้ขา้กนัไดก้บัเยาวชนรุ่นใหม่  
 4. ปญัหาทางด้านสงัคม ผูสู้งอายุอาจจะไม่ได้รบัการยกย่องจากสงัคมเหมอืนเดมิ 
โดยเฉพาะผูท้ีเ่คยเป็นขา้ราชการต าแหน่งสูงซึ่งเคยมอี านาจและบรวิารแวดลอ้ม เมื่อเกษยีณอายุ
ราชการ อาจเสยีดายอ านาจและต าแหน่งที่เสยีไป เยาวชนและหนุ่มสาวหลายคนมทีศันคตไิม่ดี
ต่อผูสู้งอายุ เหน็คนรุ่นเก่าลา้สมยัพูดไม่รูเ้รื่องและไม่มปีระโยชน์  
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 5. ปญัหาทางด้านจิตใจ ผู้สูงอายุจะไม่ได้รบัความเอาใจใส่ และความอบอุ่นจาก
ลูกหลานอย่างเพยีงพอ ท าใหรู้ส้กึวา้เหว่ อา้งวา้ง และอาจจะมคีวามวติกกงัวลต่างๆ เชน่ กงัวล
ว่าจะถูกลูกหลาน และญาติพี่น้องทอดทิ้ง กังวลในเรื่องความตาย ผู้สูงอายุมักมีอารมณ์
เปลี่ยนแปลง เช่น เศรา้ เฉยเมย เอาแต่ใจตนเอง ผูสู้งอายุบางคน กย็งัมคีวามตอ้งการความสุข
ทางโลกยี ์ซึ่งไม่เหมาะสมกบัวยัของตนท าใหไ้ดร้บัความผดิหวงั  
 6. ปญัหาเกีย่วกบัครอบครวั ปญัหาผูสู้งอายุทีน่่าเป็นห่วง คอื การเปลีย่นแปลงทาง
สังคม และวัฒนธรรม ในอดีตจะเป็นครอบครัวใหญ่ ที่เรียกว่า ครอบครัวขยาย ท าให้มี
ความสมัพนัธแ์น่นแฟ้น และเกดิความอบอุ่น ระหวา่งพ่อ แม่ และลูกหลาน ในปจัจุบนัครอบครวั
คนไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองจะเป็นครอบครัวเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่ ลูกหลานจะมาท างาน        
ในเขตเมือง ทิ้งพ่อแม่ให้เฝ้าบ้านท าให้ผูสู้งอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่ได้รบัการดูแลและได้รบั
ความอบอุ่น ดงัเชน่ อดตีทีผ่า่นมา  
 7. ปญัหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง ปจัจุบันความเปลี่ยนแปลงจากภาวะทางด้าน
เศรษฐกจิ และสงัคม ท าให้เยาวชนมคีวามกตเวทตี่อพ่อ แม่ ครูอาจารย ์น้อยลง ผูสู้งอายุไม่ได้
รับการดูแล ต้องอาศัยสถานสงเคราะห์คนชรา ในอนาคตเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมแบบใหม่ สงัคมไทยอาจกลายเป็นสงัคมตะวนัตก คือ ต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการ
เอือ้เฟ้ือซึ่งกนัและกนั ไม่มกีารทดแทนบุญคุณ บุตรหลานโตขึน้กจ็ะไม่เลีย้งดูพ่อแม่เมื่อแก่ชรา 
 เทศบาลต าบลบ้านคลอง เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่มบีทบาทหน้าที่ในการ 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล        
พ.ศ. 2496 มีประชากรทัง้ชายและหญิง รวมทัง้สิ้น 13,180 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม     
พ.ศ. 2557) โดยมจี านวนประชากรผูสู้งอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 780 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.52 ของประชากรรวม ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของผูสู้งอาย ุมกีารส่งเสรมิการจดักจิกรรมพฒันา
ศกัยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมโครงการนันทนาการ การศึกษาดูงานด้านศลิปวฒันธรรม และ
ด าเนินงานเกี่ยวกบันโยบายการจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ  ตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
ตลอดจนการจดับรกิารด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานการจดับรกิารเพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้สู้งอายุไดร้บับรกิารอย่างทัว่ถงึตามมาตรฐาน 
 ในการศึกษาครัง้นี้ผู้วจิ ัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดสวสัดิการสังคม
ส าหรบัผูสู้งอายุได้ปฏิบตัติามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ และต้องการหาค าตอบว่าผู้สูงอายุ     
มคีวามพงึพอใจต่อการไดร้บับรกิารในการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ ของเทศบาลต าบล       
บ้านคลอง มากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสม และสมควรจะได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขหรอืไม่ 
อย่างไร ซึ่งผูว้จิยัจะได้น าผลการศกึษาวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการจดัสวสัดกิารสงัคม ส าหรบั
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทัว่ถึง และมีความเป็นธรรมมากที่สุด อีกทัง้เป็นการช่วยเหลือ
ผูสู้งอายุให้มคีุณภาพชวีติทีด่ ีและสามารถสนองความต้องการ และแก้ไขปญัหาความเดอืดรอ้น
ของผูสู้งอายุไดอ้นัจะเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิน่ และประชาชนยิง่ขึน้ 
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในมาตรการการจัดสวสัดิการสังคมส าหรับ
ผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิาร
สงัคมส าหรบัผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางปรับปรุงการจัดสวสัดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุของ
เทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ได้ท าการศกึษาผู้สูงอายุและผูพ้ิการที่ได้รบัสวสัดกิารสงัคม
ในช่วงปี 2556 - 2557 เพื่อให้สอดคล้องกบัระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการจดัสวสัดิการ
สงัคมส าหรบัผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ทีไ่ดม้ปีรบัปรุงเรื่อยมาจนถงึปจัจุบนั 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศกึษาการวจิยัจะศกึษาเกี่ยวกบัความพึงพอใจใน
มาตรการการจดัสวสัดิการสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก ในด้านต่างๆ ตามแผนการจดัสวสัดิการสงัคมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบ้าน
คลอง ปี 2557 ดงันี้ 
        1.1 สวสัดกิารดา้นรายได ้
        1.2 สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั 
        1.3 สวสัดกิารดา้นทีอ่ยูอ่าศยั 
        1.4 สวสัดกิารดา้นการการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
        1.5 สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 
 2. ขอบเขตในดา้นพืน้ทีข่องการศกึษาการศกึษาจะใชห้น่วยวเิคราะห์ คอื ผูส้งูอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 5 หมู่บา้น ไดแ้ก ่ 
        หมูท่ี ่1 บา้นคลอง ต าบลบา้นคลอง                      
         หมู่ที ่2 บา้นบางสะแก ต าบลบา้นคลอง      
        หมู่ที ่3 บา้นบางสะแก ต าบลบา้นคลอง  
        หมูท่ี ่4 บา้นคลอง ต าบลบา้นคลอง 
        หมู่ที ่5 บา้นคลอง ต าบลบา้นคลอง 
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 3. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     3.1 ประชากรทีเ่ป็นเป้าหมายการวจิยั ได้แก่ ผูสู้งอายุที่มรีายชื่ออยู่ในทะเบยีน
บา้นและไดล้งทะเบยีนผูสู้งอายุไวใ้นเขตเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
จ านวน 780 คน   
         3.2 การก าหนดขนาดตวัอย่าง (Sample Size) การศกึษาครัง้นี้ ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างจากผูสู้งอายุที่ได้รบัเงนิสวสัดกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จากเทศบาลต าบลบ้าน
คลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, T. (1967)) ดงันี้ 
 
  
 
 
    เมื่อ n หมายถงึ ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
    N หมายถงึ จ านวนประชากร 
    e หมายถงึ ความคลาดเคลื่อนทีอ่าจเกดิจากการสุ่มตวัอย่างเท่าทีย่อมรบัได้ 
 
 ในการสุ่มตัวอย่างนี้  ให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 หรือ 0.05 ซึ่ง
สามารถค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดด้งันี้ 
 ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดด้งันี้ 
 แทนค่า               
        n    =             780 
                                       1 + 780 X (0.05) 2 
                   =     264.40 
 
 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  265 คน และ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มอย่างง่ายใหไ้ด้มา
ซึ่งจ านวนกลุ่มตวัอย่างขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Ne1

N
n
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นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล ผู้วจิยัจะก าหนด
นิยามศพัทเ์บือ้งตน้ไว ้ดงันี้ 
 ผู้สูงอำยุ หมายถงึ ผู้สูงอายุที่มอีายุครบ 60 ปี ที่มรีายชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านและ        
ไดล้งทะเบยีนผูสู้งอายุไวใ้นเขตเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 ควำมพึงพอใจ หมายถงึ ความพงึพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ในดา้นต่างๆ ตามแผนการ
จดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุเทศบาลต าบลบา้นคลอง ปี 2557 ดงันี้ 
     1. สวสัดกิารดา้นรายได ้
     2. สวสัดกิารดา้นสุขภาพอนามยั 
     3. สวสัดกิารดา้นทีอ่ยู่อาศยั 
     4. สวสัดกิารดา้นการการส่งเสรมิการเรยีนรู ้
     5. สวสัดกิารดา้นนนัทนาการ 
 สวสัดิกำร หมายถึง การมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีของบุคคลหรอืกลุ่มสวสัดิการ
ทัว่ไปของชมุชนหรอืสงัคม ถอืว่าเป็นหน้าที่ของรฐัที่จะต้องจดัใหม้ขี ึน้เพื่อประโยชน์ร่วมกนัของ
ส่วนรวม 
 สวสัดิกำรด้ำนรำยได้ หมายถงึ การจดัสวสัดกิารเกีย่วกบัรายได้แก่ผูสู้งอายุและ       
ผูพ้กิาร เชน่ การสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี การฝึกอาชพีทีเ่หมาะสมส าหรบัผูสู้งอายุ เป็นตน้ 
 สวสัดิกำรด้ำนสุขภำพอนำมยั หมายถึง การจัดสวสัดิการเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามยัแก่ผูสู้งอายุและผูพ้กิาร เชน่ การบรกิารทางการแพทย ์การใหค้วามรูด้า้นสุขภาพอนามยั         
การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นตน้ 
 สวสัดิกำรด้ำนท่ีอยู่อำศัย หมายถึง การจดัสวสัดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศยัแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น การจัดหาที่พักอาศยั การจดัศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การบริการสถาน
สงเคราะห ์เป็นตน้ 
 สวสัดิกำรด้ำนกำรกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ หมายถงึ การจดัสวสัดกิารเกี่ยวกบั
การศกึษาแก่ผูสู้งอายุและผูพ้กิาร เชน่ การใหก้ารศกึษาตามอธัยาศยัการใหผู้สู้งอายุไดถ้่ายทอด
ความรู้และทกัษะ ให้แก่ชนรุ่นหลงั การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ การเผยแพร่ข้อมูล
ดา้นสทิธขิองผูสู้งอายุ และการฝึกอบรมอาชพีเพิม่เตมิ เป็นตน้ 
 สวสัดิกำรด้ำนนันทนำกำร หมายถงึ การจดัสวสัดกิารเกี่ยวกบันันทนาการแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น การจัดสถานที่ออกก าลงักาย การจัดสวนสาธารณะ การจดัสวน
สุขภาพ การส่งเสรมิกจิกรรมชมรมผูสู้งอายุ การรวมกลุ่มลกัษณะเครอืขา่ย เป็นตน้ 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกกำรวิจยั 
 1. ทราบถงึระดบัความพงึพอใจในมาตรการการจดัสวสัดกิารสงัคม ส าหรบัผูสู้งอายุ
ของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก เพื่อพฒันาและปรบัปรุงระบบการ
จดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 2. ทราบถึงระดบัความสมัพนัธ์ของปจัจยัต่างๆ ในการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบั
ผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ที่ส่งผลต่อการเพื่อพฒันา
และปรบัปรุงระบบการจดัสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 3. ผลการศกึษาสามารถน าไปเป็นแนวทางปรบัปรุงการจดัสวสัดกิารสงัคม ส าหรบั
ผูสู้งอายุของเทศบาลต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ให้มีประสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 


