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บทที ่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ปัจจุบนัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะพฒันาระบบการคุม้ครองทางสังคม ระบบ
การออมและสวสัดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความย ัง่ยืนมากข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบ
การกูย้ืมท่ีเป็นธรรมและการสงเคราะห์ผูย้ากไร้ตามอตัภาพ พฒันาศกัยภาพ คุม้ครองและพิทกัษ์สิทธิ   
จดัสวสัดิการช่วยเหลือและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูด้้อยโอกาส ผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ สตรี และเด็ก 
เตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระทางสังคมในอนาคต โดยจดัเตรียมระบบการดูแลในบา้น สถานพกัฟ้ืน
และโรงพยาบาล ท่ีเป็นความร่วมมือของทางภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพฒันา
ระบบการเงินการคลงัส าหรับการดูแลผูสู้งอาย ุ

โครงสร้างประชากรผูสู้งอายุของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไป  ท าให้มีจ  านวน
ประชากรสูงอายุมากข้ึน และเม่ือมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว สภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงจากระบบ
เครือญาติท่ีสามารถดูแลช่วยเหลือกนัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด มาเป็นสังคมเมืองท่ีประชากรวยัเด็ก และวยัท างาน
ต่างเร่งรีบออกจากท่ีอยูอ่าศยัไปท างาน หรือท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีเวลาดูแลผูสู้งอายุมีการพฒันา     
ท่ีอยูอ่าศยั เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีกา้วล ้าเกินความสามารถของผูสู้งอายุท่ีจะเขา้ไปใชง้านและการเขา้ถึงยงั
สถานท่ีสาธารณะต่างๆ ในหลายแห่ง ยงัขาดมาตรฐานท่ีผูสู้งอายุสามารถเขา้ไปใชง้านได ้ผูสู้งอายุจะมี
ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นการเงินและเร่ืองท่ีอยู่อาศยั ส่งผลกระทบให้เกิดความตอ้งการการดูแล
เพิ่มข้ึนทั้งการดูแลภายในครอบครัวและสถานบริการสาธารณะ รวมทั้งสวสัดิการสังคม (ไตรรัตน์       
จารุทศัน์ และคณะ, 2550 : 4) 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2546 ของกระทรวงพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย ์ไดก้ าหนดแนวทางการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่ผูรั้บบริการสวสัดิการ
ทางสังคม โดยค านึงถึงความจ าเป็น ความเหมาะสมในการรับบริการแต่ละดา้น เช่น ดา้นบริการสังคม 
ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพอนามยัท่ีดี  ด้านท่ีอยู่อาศยั ดา้นการฝึกอาชีพ ด้านการประกอบอาชีพ  
ดา้นการนนัทนาการและกระบวนการยติุธรรม (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2552 : 157) 
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ประเทศไทยใหค้วามส าคญัเร่ืองสวสัดิการสังคมส าหรับประชาชน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกั
ในการด าเนินการจดัสวสัดิการสังคม คือ เนน้ให้คนมีความมัน่คง พึ่งพาอาศยัตนเองได ้ไม่เป็นภาระของ
สังคม ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบในอดีตการจดัสวสัดิการสังคมของประเทศไทยใชร้ะบบการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
อย่างไม่เป็นทางการของครอบครัว เครือญาติ และชุมชน อนัเป็นทุนทางสังคมท่ีสั่งสมมาเป็นเวลา       
ช้านาน โดยเฉพาะสถาบนัทางสังคมหลกัคือ  วดั ซ่ึงนอกจากจะเป็นศูนยร์วมทางจิตใจของ    
คนไทยแลว้  ยงัเป็นศูนยก์ลางการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผูต้กทุกข์ไดย้ากมาโดยตลอด กล่าวไดว้่า
การจดัระบบสวสัดิการสังคมให้กบัประชาชนมีมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ แต่ปัจจุบนัรูปแบบการจดั
สวสัดิการสังคมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีความครอบคลุมและสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน  โดยมีการด าเนินงานจดัสวสัดิการสังคม
ตามองค์ประกอบ หลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ด้านการบริการสังคม ดา้นการช่วยเหลือทางสังคม ดา้น 
การประกนัสังคม และดา้นการช่วยเหลือเก้ือกูลของภาคประชาชน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553 : 1 – 2)     

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีท าหน้าท่ีจดัรูปแบบสวสัดิการแบบ
บูรณาการ (Welfare Mix) เพื่อเป็นการตอบสนองแนวคิดการพฒันาท่ียึดคนเป็นศูนยก์ลาง และระบบ
สวสัดิการแนวใหม่น้ีจะมีส่วนช่วยพฒันาคนให้มีคุณภาพและพึ่งตนเองไดย้ิ่งข้ึน และน าไปสู่เป้าหมาย
การอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของสังคม โดยมียุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการกลไกการด าเนินงานจัด
สวสัดิการสังคมให้มีความเช่ือมสัมพนัธ์กนัอยา่งเก้ือกูล  และยุทธศาสตร์ดา้นการจดัรูปแบบสวสัดิการ
ท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละกลุ่มวยั  จึงมีบทบาท อ านาจหนา้ท่ีอย่างกวา้งขวาง โดยมิเพียงจะมีหนา้ท่ีใน
การใหบ้ริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ยงัขยายบทบาทหนา้ท่ีออกไป รวมถึง
การพฒันาคุณภาพชีวิต และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินดว้ย แผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีแสดงถึงวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ให้สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอและนโยบายในการพฒันาท้องถ่ิน การวางแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน และ
ปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2552 : 7) 

ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ไดก้ าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบล  
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย ให้มีการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ป้องกันโรคและระงับ
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โรคติดต่อ  ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  จดัให้มีการบ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก การรักษาความสะอาด
ของถนน ทางเดินน ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัขยะมูลฝอย และมีหนา้ท่ีท่ีอาจท าในองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ การบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
และการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน ซ่ึงสอดคล้องกบัการจดัสวสัดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดว้ยการกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาระบบสวสัดิการสังคมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต    
ท่ีดีของประชาชน เช่น การจดัสวสัดิการสังคมให้กบัผูสู้งอายุ ให้มีความเป็นธรรม และทัว่ถึง มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี (ส านกังานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร, 2555 : 1) 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีขบัเคล่ือน ภารกิจ หน้าท่ีส าคญั
เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการสังคมให้กบัผูสู้งอายุ โดยแยกส่วนในการปฏิบติัหน้าท่ีตามพื้นท่ีต าบลท่ีดูแล
รับผิดชอบ จ านวน 44 องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ยายหนู องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามกระทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดขาม องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเขาลา้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสะแก องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแสงอรุณ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม องค์การบริหารส่วนต าบล           
ทองมงคล องค์การบริหารส่วนต าบลธงชยั  องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ร าพึง องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก องค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราช องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก องค์การบริหารส่วนต าบลเขาจ้าว องค์การบริหารส่วนต าบล    
ปราณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปากน ้ าปราณ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัก์พง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตาแต้ม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลกั  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย องค์การบริหารส่วนต าบล     
อ่าวนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่เก่า องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ศาลาลยั องคก์ารบริหารส่วนต าบลศิลาลอย องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทบัใต ้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงนคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลบั  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ห้วยสัตว์ใหญ่  และองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ส านักงานท้องถ่ินจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์, 2556) แต่ปัจจุบนัพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่งมีการน าการบริหารท่ี
หลากหลายรูปแบบแตกต่างกนัไปตามวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ส่งผลให้การบริหารสวสัดิการทางสังคม
ให้กบัผูสู้งอายุมีความล่าช้า ไม่ทัว่ถึง ไม่เป็นธรรม และประชาชนพลาดสิทธิโอกาส เฉพาะตวับุคคล 
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จากปัญหาการบริหารสวสัดิการทางสังคมใหก้บัผูสู้งอายท่ีุเกิดข้ึนในแต่ละต าบลส่งผลให้การด าเนินงาน  
ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ผูสู้งอายไุม่ไดรั้บผลประโยชน์อยา่งทัว่ถึง 

จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ การบริหารสวสัดิการสังคม
ให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะได้เป็นแนวทางใน         
การบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั และสามารถช่วยเหลือใหผู้สู้งอาย ุมีคุณภาพชีวติและมีความมัน่คงในการด าเนินชีวติ 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  

1.   เพื่อศึกษาการบริหารสวสัดิการสังคมให้แกผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุกับ
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3.   เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

สมมติฐำนกำรวจิัย 
 

การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 

1.    ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ประเด็นเน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาแนวคิดเก่ียวกบั 

การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ประกอบดว้ย 

 1.1   การบริหารสวสัดิการสังคม สังเคราะห์จากทฤษฎีการบริหารจดัการของ เดมม่ิง 
ไซลเก้ิล ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การวางแผน 2) การปฏิบติั 3) การตรวจสอบ 4) การปรับปรุง    
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 1.2   ในการจดัสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยน าการบริหารสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบด้วย 1) ดา้นสุขภาพอนามยั 2) ดา้นการส่งเสริมอาชีพและ
รายได ้และ 3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ  

2.   ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี 1 คือ   
 2.1 ประชากรในการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่  ผูสู้งอายุในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 44 ต าบล โดยมีผูสู้งอายุโดยรวม 36,411 คน (ส านักงานท้องถ่ินจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์, 2556) 

 2.2  กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณใช้เคร่ืองมือฉบบัท่ี 1 แบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ใช้วิธีก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยค านวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, อา้งถึงใน สิน 
พนัธ์ุพินิช, 2549 : 133) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 396 คน 

 กลุ่มท่ี 2  คือ 
 2.3  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชเ้คร่ืองมือฉบบัท่ี 2 แบบสัมภาษณ์

เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีมี
บทบาทและหนา้ท่ีส าคญัในการจดัท านโยบายการจดัสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุ ตามยุทธศาสตร์
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ วิเคราะห์คุณสมบติัแลว้มีผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัจ านวน 12 คน ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)   

3.    ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
 3.1  ตวัแปรต้น ได้แก่  การบริหารสวสัดิการสังคม  ประกอบด้วย 1) การวางแผน        

2) การปฏิบติั 3) การตรวจสอบ และ 4) การปรับปรุง   
 3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1) ดา้นสุขภาพ

อนามยั 2) ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้ และ 3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ 
4.   ขอบเขตพื้นท่ีท่ีใชใ้นในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

จ  านวน 44 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู องค์การบริหารส่วนต าบล 
สามกระทาย องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดขาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาลา้น องคก์ารบริหาร
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ส่วนต าบลทบัสะแก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสงอรุณ  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลห้วยยาง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัเกษม องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองมงคล องคก์ารบริหารส่วนต าบลธงชยั  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงศป์ระศาสน์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ร่อนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างแรก องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาจา้ว องค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน ้ าปราณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลวงัก์พง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาแตม้ องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะหลกั องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อนอก องคก์ารบริหาร  
ส่วนต าบลห้วยทราย องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลศิลาลอย   
องค์การบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลทบัใต ้องค์การบริหารส่วนต าบล     
บึงนคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลบั องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตวใ์หญ่ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์, 2556) 

5.   ขอบเขตระยะเวลา 
 การวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการระหวา่ง เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2557  

 

นิยำมเชิงปฏบิัติกำร 
 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้หค้  านิยามเชิงปฏิบติัการไว ้ ดงัน้ี 
กำรบริหำรสวสัดิกำรสังคม หมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี

ระบบการจดับริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนัการแกไ้ขปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความ
มัน่คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ในดา้นการวางแผน การปฏิบติั 
การตรวจสอบ การปรับปรุง  

ด้ำนกำรวำงแผน หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี
การวางเคา้โครงกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นการเตรียมการก่อนลง
มือปฏิบติั เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้ำนกำรปฏิบัติ หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี 
การปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ซ่ึงอาจตอ้งมีการประชุม การอบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัสิทธิ
สวสัดิการของผูสู้งอายกุ่อนจะปฏิบติังานจริง 
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ด้ำนกำรตรวจสอบ  หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี
การตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังาน มีความเป็นไปไดต้ามแผนงาน หรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ และ
สนองตอบความตอ้งการของผูสู้งอายใุนระดบัใด 

ด้ำนกำรปรับปรุง หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี    
การแกไ้ขปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบผลการด าเนินงาน  เพื่อน ามาปรับปรุงให้การบริหารสวสัดิการ
ทางสังคมของผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น  หมายถึง  มีการมองทิศทาง การวิเคราะห์ไปสู่อนาคต
ภายใตก้ารพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ความสามารถขององค์การ เพื่อระดมทรัพยากรมาใช ้
และพิจารณาถึงความเป็นไปได้อย่างรอบคอบ และชัดเจนว่าจะน าองค์กรไปสู่ภารกิจและเป้าหมายท่ี    
วางไวใ้นด้านสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
นนัทนาการ 

ด้ำนสุขภำพอนำมัย หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี
การให้บริการสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัส าหรับผูสู้งอายุ ถือเป็นสิทธิของผูสู้งอายุท่ีจะไดรั้บ  
การรักษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐานทัว่ถึงมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

ด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพและรำยได้  หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  มีการใหผู้สู้งอายมีุงานท ามีรายไดพ้อเล้ียงชีพ ไม่เป็นภาระของสังคม หรือลูกหลาน   

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและนันทนำกำร หมายถึง การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีการให้บริการสวสัดิการดา้นนนัทนาการส าหรับผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ การจดัตั้ง
ชมรมผูสู้งอายุ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ีสาธารณะ โครงการสวนสาธารณะและท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจ 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

ผลการวจิยัในคร้ังน้ีท าใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 
1. องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถน าผลการวิจยัเก่ียวกบั

ผูสู้งอายไุปปรับใชก้บัผูสู้งอายใุนต าบล และจงัหวดัใกลเ้คียงได ้
2. องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการปรับด้านการพฒันา

คุณภาพชีวติของผูสู้งอายุและเพิ่มสวสัดิการในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นท่ีพอใจของผูสู้งอาย ุ
3. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน างานวิจยัน้ีไปใช้ในด้านการส่งเสริม

สุขภาพใหก้บัผูสู้งอายไุด ้ 
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4. ผูสู้งอายุจะไดรั้บประโยชน์จากงานวิจยัน้ีในดา้นการรับรู้ข่าวสารจากทางราชการ 
การพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ ผูสู้งอายจุะไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 

 
 
 


