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ช่ือวทิยานิพนธ์ การบริหารสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ผู้วจิยั นายประสงค ์สมทรง สาขาวชิา การบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท พ.ศ. 2558 อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย ์ดร.วภิวานี เผือกบวัขาว  
 

บทคัดย่อ 
 

โครงสร้างประชากรผูสู้งอายใุนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีจ านวนมากข้ึน องคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
แต่ละแห่งมีการบริหารท่ีแตกต่างกนัไปตามวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ส่งผลให้การบริหารสวสัดิการทางสังคมให้กับ
ผูสู้งอายมีุความล่าชา้ ไม่ทัว่ถึง ไม่เป็นธรรม พลาดสิทธิโอกาส เฉพาะตวับุคคล ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และไม่ได้
รับผลประโยชน์อย่างทัว่ถึง ผูว้ิจยัจึงสนใจท าวิจยัคร้ังน้ี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารสวสัดิการทาง
สังคมของผูสู้งอายุ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุกบัยุทธศาสตร์การพฒันา
ทอ้งถ่ิน 3) แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการบริหารสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างคือ ผูสู้งอายุในองค์การ
บริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 396 คน และเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
มีโครงสร้างกบันายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามโดยมีความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.93 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา   
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

ผลการวจิยัพบวา่  
1.  การบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการปรับปรุง รองลงมา คือ 
ดา้นการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติั และดา้นการวางแผน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2.   การบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุในด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุง ด้านการ
ตรวจสอบ และดา้นการปฏิบติั มีความสมัพนัธ์กบัยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 ค่าสมัประสิทธ์ิ r = 0.520 

3. แนวทางท่ีเหมาะสมของการบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุตามยทุธศาสตร์ การพฒันา
ทอ้งถ่ิน พบว่า หน่วยงานมีหลกัประกนัดา้นรายได ้มีการจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผูสู้งอายุอย่างทัว่ถึง และ       
มีการจดัท าแผนงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุเพื่อให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสพบปะกนัและมีกิจกรรม
ร่วมกนัทุกเดือน 

จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลควรสร้างเครือข่ายผูสู้งอายุ เพื่อให้รับขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่ผูสู้งอาย ุและส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัวและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การดูแลผูสู้งอายใุหเ้กิดความอบอุ่นและมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

 

ค าส าคญั : การบริหารสวสัดิการสงัคม  ผูสู้งอาย ุ ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
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Abstract 
  

The elderly population in Prachuap Khiri Khan province. There are lots more Community leaders 
each have a different vision of management as a result, the management of social welfare for the elderly, there 
are no delays thoroughly unjust miss the opportunity person singular do not go in the same direction and have 
not been useful. Thus, the researcher was interested in doing this study aiming to: 1) Administration of social  welfare of 
the elderly 2) compare the Administration of social welfare of the elderly by the local development strategy     3) study 
the developmentally appropriate guidelines the Administration of social  welfare of the  in Subdistrict Prachuap Khiri 
Khan Province. The researcher used a questionnaire with sample group who is elderly in subdistrict Prachuap Khiri 
Khan Province, 396 people, and quantitative research methods. We used the dept-interview structured with 12 people; 
Chief Executive of the District, Vice President of Community and Secretary to the Chief Executive of the District. The 
quantitative data were collected by using the questionnaire for the reliability was 0.93. The data analysis was 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 

The research results were as follows: 
1.  Elderly in subdistrict Prachuap Khiri Khan Prachuap Khiri Khan Province, in the overall was at 

high level. When considering in each aspect, it was found that the highest average was Promote career, followed by 
Health  and the Quality of life and recreation. 

2.  These social welfare of the elderly in the planning, the improvement, the practice, and the 
verification with local development strategy in the same direction relatively medium  significance at the 0.05 
coefficient (r = 0.520). 

3. The proper guidelines for administration of social welfare of the subdistrict Prachuap Khiri Khan 
Province.  were as Health,  Encourage Seniors receive health care, Prophylaxis Exercise.  Promote career, Secure income, 
Welfare Free medical care and Quality of life and recreation, The preparation of project activities, Seniors have the 
opportunity to meet. 

The research finding revealed that community should create a network of seniors to obtain more 
information on promoting health to the elderly and encourage families and communities to participate in the warmth and 
care of the elderly with mental health improved. 
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