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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
คร้ังน้ี เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
      แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
   S.D.  แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   N   แทน  จ านวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   t   แทน  ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย 
   F   แทน  ค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบความแตกต่างของความแปรปรวน 
   Sig   แทน  ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
   df   แทน  ระดบัชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
   SS.  แทน  ผลรวมก าลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 
   MS.  แทน  ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง (Mean Square) 
   *   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   **   แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนท่ี 1  การวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
1.   ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
2.   ผลการวิเคราะห์การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3.   ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุ

ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    
4.   ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุกบั

ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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ตอนที ่1  การวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 
 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามลกัษณะปัจจยั
ส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน  (N = 396) (คน) ร้อยละ (100.0) 

เพศ 
ชาย 

 
125 

 
31.57 

หญิง 271 68.43 
อายุ   
อาย ุ60 ปีบริบูรณ์ 127 32.06 
60-70  ปี 132 33.34 
71-80  ปี 88 22.23 
81  ปีข้ึนไป 49 12.37 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6 168 42.43 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 120 30.30 
ปริญญาตรี 70 17.67 
สูงกวา่ปริญญาตรี 38 9.60 

อาชีพ   
รับราชการ 67 16.91 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 92 23.23 
เกษตรกรรม 167 42.18 
ประมง 49 12.37 
รับจา้ง 21 5.31 
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จากตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรทั้งหมด 396 คน โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล  พบวา่ เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 68.43 
เป็นเพศชาย จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.57 อายุ  พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายุ 60-70 ปี จ  านวน 132 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.34 รองลงมาอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32.06 อายุ 71-80 ปี 
จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.23และอายุ 81 ปีข้ึนไป จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37ระดับ
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 168 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 42.43 รองลงมาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.67 และสูงกว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 38 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 9.60 อาชีพ พบว่า เกษตรกรรม จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42.18 รองลงมาคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.23 รับราชการ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อย 16.91 ประมง 
จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย 12.37 และรับจา้ง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.31 
 

ผลการวิเคราะห์การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ        

การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม 

 

การบริหารสวสัดิการทางสังคมของผู้สูงอายุ  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1. ดา้นการวางแผน 3.86 0.88 มาก 4 
2. ดา้นการปฏิบติั  4.05 0.67 มาก 3 
3. ดา้นการตรวจสอบ 4.07 0.39 มาก 2 
4. ดา้นการปรับปรุง 4.17 0.67 มาก 1 

ค่าเฉลีย่รวม 4.04 0.66 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04,  S.D. = 0.66)  เม่ือพิจารณา     
รายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการปรับปรุง   (  = 4.17, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ  
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ดา้นการตรวจสอบ (  = 4.07, S.D. = 0.39)  ดา้นการปฏิบติั (  = 4.05, S.D. = 0.67)  และดา้นการวางแผน  
(  = 3.86,  S.D. = 0.88) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการ

บริหารสวัสดิการสังคมให้แก่ผู ้สู งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการวางแผน 

  
ด้านการวางแผน  S.D. ระดับ อนัดับที่ 

1. หน่วยงานของท่านมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบั
การบริหารงานสวสัดิการผูสู้งอายใุนแผน
ยทุธศาสตร์ 4.15 0.64 มาก 3 

2.  แผนงาน โครงการ ท่ีเก่ียวกบัสูงอายมุาจากการ
ประชาคม 4.14 0.63 มาก 4 

3.  แผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่านมีการสอบถาม
ความตอ้งการและปัญหา จากผูสู้งอายุ 4.23 0.51 มาก 1 

4.  หน่วยงานใหค้วามส าคญัการจดัท าแผนสวสัดิการ
สังคมส าหรับผูสู้งอายุ 4.16 0.90 มาก 2 

เฉลีย่รวม 4.17 0.67 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการวางแผน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.17,S.D.= 0.67) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีแผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานท่านมีการสอบถาม
ความตอ้งการและปัญหาจากผูสู้งอายุ (  = 4.23, S.D. = 0.51) มี รองลงมา คือ หน่วยงานให้ความส าคญั
การจดัท าแผนสวสัดิการสังคมส าหรับผูสู้งอายุ (  = 4.16, S.D. = 0.90) และแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวกบั
สูงอายมุาจากการประชาคม (  = 4.14, S.D. = 0.63) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
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ตารางท่ี 4.4  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ         
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการปฏิบติั 

  
 

ด้านการปฏิบัติ  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1.  หน่วยงานของท่านจดัอบรมความรู้ใหก้บั

คณะท างานหรือคณะท่ีปรึกษาเก่ียวกบัสิทธิและ
สวสัดิการของผูสู้งอายุ 4.25 0.40 มาก 2 

2.  หน่วยงานของท่านจดัใหมี้การประชุมคณะท างาน
แผนยทุธศาสตร์การจดัสวสัดิการใหก้บัผูสู้งอาย ุ 4.24 0.41 มาก 3 

3.  เจา้หนา้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ ในการ
ปฏิบติังานสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ 3.53 0.43 มาก 4 

4.  มีการอบรมใหค้วามรู้  เก่ียวกบัสิทธิสวสัดิการของ
ผูสู้งอายกุ่อนจะปฏิบติังานจริง 4.26 0.29 มาก 1 

เฉลีย่รวม 4.07 0.39 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการปฏิบติั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.07, S.D. = 0.39) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิสวสัดิการของ
ผูสู้งอายกุ่อนจะปฏิบติังานจริง (  = 4.26, S.D. = 0.29) รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านจดัอบรมความรู้
ให้กบัคณะท างานหรือคณะท่ีปรึกษาเก่ียวกบัสิทธิและสวสัดิการของผูสู้งอายุ (  = 4.25, S.D. = 0.40) 
และเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุ  (  = 3.53,  S.D. = 
0.43) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
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ตารางท่ี 4.5  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ          
การบริหารสวัสดิการสังคมให้แก่ผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการตรวจสอบ 

  
 

ด้านการตรวจสอบ  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1.  หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนยทุธศาสตร์การจดัสวสัดิการสังคมใหก้บั
ผูสู้งอาย ุ 4.15 0.65 มาก 1 

2.  หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบการใช้
งบประมาณและผลส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุ 4.10 0.67 มาก 2 

3.  มีการตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบติังาน 4.06 0.48 มาก 3 
4.  มีการติดตามความเป็นไปไดต้ามแผนงาน หรือ

วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 3.87 0.88 มาก 4 
เฉลีย่รวม 4.05 0.67 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.5  พบว่า การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหาร   

ส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการตรวจสอบ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05, S.D. = 
0.67) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีหน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจดัสวสัดิการสังคมให้กบัผูสู้งอายุ  (  = 4.15, S.D. = 0.65) รองลงมา 
คือ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณและผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุ (  = 4.10, S.D. = 0.67) และมีการติดตามความเป็นไปไดต้าม
แผนงาน หรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ (  = 3.87, S.D. = 0.88) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
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ตารางท่ี 4.6  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ     
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการปรับปรุง 

  

ด้านการปรับปรุง  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขใหก้าร

บริหารสวสัดิการทางสังคมประสบผลส าเร็จ 
2.  ผลจากการปรับปรุงส่งผลใหก้ารบริหารสวสัดิการ

สังคมของผูสู้งอายปุระสบความส าเร็จมากกวา่เดิม 
3.  มีการตรวจสอบผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
4.  มีการแกไ้ขปัญหาท่ีพบทนัที หลงัจากการ

ตรวจสอบพบปัญหาในการด าเนินงาน 

 
3.81 

 
4.05 
3.68 

 
3.89 

 
0.87 

 
0.86 
0.92 

 
0.86 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
3 
 

1 
4 
 

2 
เฉลีย่รวม 3.86 0.88 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการปรับปรุง โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86, S.D. = 0.88) 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีผลจากการปรับปรุงส่งผลให้การบริหาร
สวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุประสบความส าเร็จมากกวา่เดิม  (  = 4.05,  S.D. = 0.86) รองลงมา คือ         
มีการแกไ้ขปัญหาท่ีพบทนัที หลงัจากการตรวจสอบพบปัญหาในการด าเนินงาน (  = 3.89, S.D. = 0.86) 
และมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง(  = 3.68,  S.D. = 0.92) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
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ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    

 
ตารางท่ี 4.7  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1. ดา้นสุขภาพอนามยั 

2. ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้

3. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ 

3.86 
4.04 
3.84 

0.88 
0.71 
0.61 

มาก 
มาก 
มาก 

2 

1 

3 
ค่าเฉลีย่รวม 3.92 0.74 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุ

ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.92, S.D. = 
0.74) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้
(  = 4.04, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ ดา้นสุขภาพอนามยั (  = 3.86, S.D. = 0.88) ส่วนดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวติและนนัทนาการ (  = 3.84, S.D. = 0.61) มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นสุขภาพอนามยั 

 

ด้านสุขภาพอนามัย  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1.  หน่วยงานของท่านส่งเสริมเร่ืองสิทธิ สวสัดิการดา้น

สุขภาพของผูสู้งอายุ 
2.  ผูสู้งอาย ุไดรั้บบริการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล   

การดูแลสุขภาพอยา่งทัว่ถึง 
3.  หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหผู้สู้งอาย ุดูแลตวัเอง

ผา่นทางส่ือประชาสัมพนัธ์   
4.  ผูสู้งอายท่ีุจะไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐาน 

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 
4.02 

 
3.90 

 
3.88 

 
3.53 

 
0.48 

 
0.87 

 
0.63 

 
0.43 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.84 0.61 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินด้านสวสัดิการทางสังคมของ

ผูสู้งอายุในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นสุขภาพอนามยั โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก (  = 3.84, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีหน่วยงานของ
ท่านส่งเสริมเร่ืองสิทธิ สวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  (  = 4.02, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ
ผูสู้งอายุ ไดรั้บบริการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล  การดูแลสุขภาพอยา่งทัว่ถึง (  = 3.90, S.D. = 0.87) 
และผูสู้งอายุท่ีจะไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐาน โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย (  = 3.53, S.D. = 0.43) มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด  
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ตารางท่ี 4.9   แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้

 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1.  หน่วยงานของท่านสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุรายได ้ 

สามารถพึ่งพาตนเองได ้
2.  หน่วยงานของท่านส่งเสริมใหผู้สู้งอายรูุ้จกัการออม  

เช่น การจดัตั้งกองทุนส าหรับผูสู้งอาย ุ
3. ผูสู้งอาย ุไม่เป็นภาระ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และครอบครัว 
4. มีการใหค้วามรู้ อบรมใหผู้สู้งอายมีุงานท ามีรายได ้       

พอเล้ียงชีพ 

 
3.86 

 
4.05 

 
4.17 

 
4.07 

 
0.88 

 
0.67 

 
0.67 

 
0.59 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
4 
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ค่าเฉลีย่รวม 4.04 0.71 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินด้านสวสัดิการทางสังคมของ

ผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04,  S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
มีผูสู้งอายุ ไม่เป็นภาระ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และครอบครัว (  = 4.17, S.D. = 0.67) รองลงมา 
คือ มีการให้ความรู้ อบรมให้ผูสู้งอายุมีงานท ามีรายไดพ้อเล้ียงชีพ (  = 4.07, S.D. = 0.59) และ
หน่วยงานของท่านสนบัสนุนให้ผูสู้งอายุมีรายได ้สามารถพึ่งพาตนเองได ้(  = 3.86, S.D. = 0.88)    
มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
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ตารางท่ี 4.10  แสดงการแจกแจงคะแนน ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายใุนองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ 

 

ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและนันทนาการ  S.D. ระดับ อนัดับที่ 
1.   ผูสู้งอายไุดรั้บความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว 
2.   ผูสู้งอาย ุไดรั้บการยกยอ่งให้เกียรติ จากสังคม 
3.  หน่วยงานของท่านสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุบทบาท

ในสังคม เช่น งานกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์
ต่างๆ 

4.  มีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ การจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในท่ีสาธารณะ โครงการ สวนสาธารณะและ
ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

3.81 
3.89 
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0.92 
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ค่าเฉลีย่รวม 3.86 0.88 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินด้านสวสัดิการทางสังคมของ

ผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
นนัทนาการโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.86, S.D. = 0.88) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอาย ุ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ีสาธารณะ โครงการ 
สวนสาธารณะและท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (  = 4.05, S.D. = 0.87) รองลงมา มีผูสู้งอายุ ไดรั้บการยกยอ่งให้
เกียรติ จากสังคมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.89, S.D. = 0.86) และหน่วยงานของท่านสนบัสนุนให้ผูสู้งอายุ
มีบทบาทในสังคม เช่น งานกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ (  = 3.68, S.D. = 0.92) มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด  
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุกับ
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
ตารางท่ี 4.11  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product moment Correlation 

Coefficient) ระหวา่งการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุกบัยุทธศาสตร์การพฒันา
ทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 

การบริหารสวสัดิการสังคม
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 

1. ด้าน
สุขภาพ
อนามัย 
(Y1) 

2. ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ (Y2) 

3. ด้านการพฒันา
คุณภาพชีวติและ
นันทนาการ (Y3) 

รวม 

1. ดา้นการวางแผน (X1) 0.463** 0.442* 0.416* 0.458* 
2. ดา้นการปฏิบติั (X2) 0.583** 0.426** 0.573** 0.576** 
3. ดา้นการตรวจสอบ (X3) 0.439** 0.423* 0.457* 0.405* 
4. ดา้นการปรับปรุง (X4) 0.574** 0.551* 0.571** 0.540** 

รวม 0.541** 0.490* 0.539** 0.520** 

* นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 , **นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยู่ในระดบั
ปานกลาง (r = 0.520) อยา่งมีนยัส าคญัท่ี .05 เม่ือพิจารณาจากผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ สามารถ
จ าแนกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1.  การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ ด้านการวางแผน มีความสัมพนัธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.458) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั (r = 0.463) ดา้น
การส่งเสริมอาชีพและรายได ้(r = 0.442) และดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและนนัทนาการ (r = 0.416) 
ตามล าดบั 

2.  การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ ด้านการปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.576) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายดา้นมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั (r = 0.583) ดา้น
การพฒันาคุณภาพชีวิตและนนัทนาการ (r = 0.573) และดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้(r = 0.426) 
ตามล าดบั 

3.  การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ ด้านการตรวจสอบ มีความสัมพนัธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.576) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านมีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
นนัทนาการ (r = 0.457) ดา้นสุขภาพอนามยั (r = 0.439) และดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้(r = 0.425) 
ตามล าดบั 

4.  การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ ด้านการปรับปรุง มีความสัมพนัธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน อยู่ในระดบัปานกลาง (r = 0.576) อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั (r = 0.574) ดา้น
การพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ (r = 0.571) และดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้(r = 0.551442) 
ตามล าดบั 
 

ตอนที ่2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
ในการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เร่ือง การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์าร

บริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงผูมี้
ความรู้ความเข้าใจและความสามารถเก่ียวกับการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 คน ซ่ึงการวิจยัเชิงคุณภาพน้ีเป็นการวิจยัเพื่อเสริมจุดอ่อนของการวิจยัเชิง
ปริมาณ เพื่อให้ผลการวิจยัครอบคลุมทุกแง่มุมของการวิจยั และท าให้การวิจยัในคร้ังน้ีมีคุณภาพ
และมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส าคญั ดงัน้ี 

การบริหารสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  1 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุยบุรี ให้ข้อมูลเก่ียวกับ          
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั   
ค  าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ควรจดับริการท่ีหลากหลายวิธีการ โดยให้ภาครัฐมีส่วนช่วยจดัดว้ย
ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงสาธารณสุข เช่น มีบริการดูแลผูสู้งอายุให้ท่ีบา้นเป็นคร้ังคราวโดยใช้
อาสาสมคัรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ 
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ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “ผูสู้งอายุยงัไดรั้บสวสัดิการเป็นเงินช่วยเหลือค่ายงัชีพ
จากรัฐ เพื่อรองรับปัญหาดา้นเศรษฐกิจการจดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถ
พึ่งพาตนเองและสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ” 

ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและนันทนาการ “ควรมีการจดัท าแผนงานโครงการสนบัสนุน
กิจกรรมชมรมผูสู้งอายุอยา่งต่อเน่ือง เช่น การจดักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นนัทนาการ ส่งเสริมให้มี
ชมรมผู ้สูงอายุแต่ละชุมชนและพัฒนาศักยภาพชมรมให้เข้มแข็งและมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง”  
(สัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2556)    

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  2 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุยเหนือ ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั     
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “น่าจะให้ภาครัฐเขา้มีเขา้มามีส่วนดูแลผูสู้งอายุ เช่น มาเยี่ยมท่ีบา้น
บา้งเวลาเจบ็ป่วย มาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการดูแลช่วยเหลือตนเอง” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้  “ทุกวนัน้ีก็มีเงินช่วยเหลือค่ายงัชีพจากรัฐน่ีแหละ           
ท่ีผูสู้งอายไุดรั้บเป็นสวสัดิการในการช่วยเหลือและส่งเสริมใหผู้สู้งอายสุามารถพึ่งพาตนเองได”้  

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “อยากให้มีการจดักิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ นนัทนาการ ส่งเสริมใหมี้ชมรมผูสู้งอายุแต่ละชุมชนและพฒันาศกัยภาพชมรมให้เขม้แข็งและมี
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง” (สัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2556)    

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่ 3 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาแดง ให้ข้อมูลเก่ียวกับ         
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ผูสู้งอายุส่วนใหญ่เขา้ถึงการบริการขั้นพื้นฐานนอ้ย บางคนไม่ทราบ
สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง ไม่ทราบวา่ตนเองมีสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรบา้ง ” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “รัฐบาลควรจดันโยบายการจดัสวสัดิการสังคมส าหรับ
ผูสู้งอายุ เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัรสุขภาพ บตัรประจ าตวัผูสู้งอายุ บริการเบ้ียยงัชีพส าหรับ
ผูสู้งอายท่ีุยากจนการลดหยอ่ยค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้” 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ  “ควรจดัให้มีการประชุมของชมรมเพื่อให้
ผูสู้งอายไุดมี้โอกาสพบปะกนัและมีกิจกรรมรวมกนัทุกเดือน” (สัมภาษณ์ 20 มิถุนายน 2556)    
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่ 4 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ผูสู้งอายุมีความตอ้งการให้ตน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยไดรั้บ
การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลท่ีสะดวก สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินงานสร้างเสริม
สุขภาพแก่ผูสู้งอาย”ุ 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “ผูสู้งอายุส่วนใหญ่อยูบ่า้นเฉยๆ ไม่ไดท้  าอะไร ก็ยงัขาด
หลกัประกนัดา้นรายได ้ผูสู้งอายไุม่สามารถประกอบอาชีพไดก้็ตอ้งพึ่งพาเงินรายไดจ้ากลูกเป็นส าคญั” 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “ควรมีการส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวแบบสังคมไทยดั้งเดิม รวมทั้งสร้างค่านิยมในการให้ความเคารพและ
กตญัญูกตเวทีแก่ผูสู้งอาย ุ” (สัมภาษณ์ 20 มิถุนายน 2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหูกวาง ให้ข้อมูลเก่ียวกับ        
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “คนแก่ก็อยากมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ถา้มีนโยบายการเสริมสร้าง
สุขภาพส าหรับคนแก่ก็คงจะดี ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีมีการรักษาท่ีสะดวกสบาย น่ีก็เป็นส่ิงท่ี
คาดหวงัของคนแก่” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “รัฐบาลควรจดันโยบายการจดัสวสัดิการสังคมส าหรับ
ผูสู้งอายุ เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัรสุขภาพ บตัรประจ าตวัผูสู้งอายุ บริการเบ้ียยงัชีพส าหรับ
ผูสู้งอายท่ีุยากจนการลดหยอ่ยค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้” 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “ในสังคมของผูสู้งอายุยงัขาดการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวแบบสังคมไทยดั้งเดิม อยากให้ส่งเสริมการสร้างค่านิยมใน
การใหค้วามเคารพและกตญัญูกตเวทีแก่ผูสู้งอาย”ุ (สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่ 6 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ให้ขอ้มูลเก่ียวกับ       
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “น่าจะมีอาสาสมคัรงานสาธารณสุขและกรรมการชุมชนในการเฝ้า
ระวงัสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริมการออกก าลงักาย การจดัให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การส่งเสริมใหมี้การเฝ้าระวงัสุขภาพดว้ยตนเอง” 
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ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “รัฐบาลควรจดัการบริการสวสัดิการสังคมส าหรับ
ผูสู้งอายบุา้ง เช่น ค่าลดหยอ่นในการเดินทาง และก็การเพิ่มเบ้ียยงัชีพ เป็นตน้” 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “น่าจะจดัจดักิจกรรมทศันศึกษาดูงานชมรม
ผูสู้งอายุปีละ 1 คร้ัง จดักิจกรรมรณรงค์ต่างๆให้ผูสู้งอายุเขา้มามีส่วนร่วม จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายุ
แห่งชาติ เป็นตน้”  (สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  7 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง ให้ข้อมูลเก่ียวกับ      
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ควรมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ผูสู้งอายุได้รับการดูแลรักษา
สุขภาพ การป้องกนัโรคและการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัประสบปัญหาดา้นรายได ้ซ่ึงเป็น
ผลจากการขาดหลกัประกนัดา้นรายได ้ส่งผลให้ผูสู้งอายุซ่ึงไม่สามารถประกอบอาชีพไดเ้น่ืองจากความ
ชราประสบกบัปัญหาดา้นรายไดแ้ละตอ้งพึ่งพาเงินรายไดจ้ากบุตรเป็นส าคญั” 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “ในสังคมของผูสู้งอายุยงัขาดการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวแบบสังคมไทยดั้งเดิม อยากให้ส่งเสริมการสร้างค่านิยมใน
การใหค้วามเคารพและกตญัญูกตเวทีแก่ผูสู้งอาย”ุ  (สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  8 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย ให้ข้อมูลเก่ียวกับ          
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ในปัจจุบนัน้ียงัขาดแนวทางการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง เพื่อให้ผูสู้งอายุ
ไดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกนัโรคและการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง ” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “ควรมีการจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผูสู้งอายุให้
ทัว่ถึงมากข้ึน และมีการผลกัดนักองทุนผูสู้งอายใุหมี้ผลบงัคบัใชโ้ดยเร็ว” 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “ควรส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการพฒันาดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัผูสู้งอายุ” 
(สัมภาษณ์  21  มิถุนายน  2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  9 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ให้ข้อมูลเก่ียวกับ       
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  
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ด้านสุขภาพอนามัย “ควรจดัให้มีอาสาสมคัรงานสาธารณสุขและกรรมการชุมชนใน      
การเฝ้าระวงัสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “อยากจะให้มีการจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลฟรีแก่
ผูสู้งอายใุหม้ากข้ึน อยากใหมี้กองทุนผูสู้งอายเุอาไวช่้วยเหลือผูสู้งอายดุว้ยกนั” 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ  “อยากให้สถาบนัครอบครัวและชุมชน ได้
เขา้มามีส่วนร่วม มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการพฒันาดา้นต่าง ๆ เก่ียวกบัผูสู้งอายุ เพราะสถาบนั
ครอบครัวและชุมชนมีความใกล้ชิดและสามารถเขา้ใจถึงความต้องการของผูสู้งอายุ ได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะในการให้การดูแลการช่วยเหลือซ่ึงจะส่งผลให้ผูสู้งอายุเกิดความอบอุ่น และมีสุขภาพจิตท่ีดี
ข้ึน”  (สัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  10 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราณบุรี ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั  
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะไปหาหมอรักษาอาการเจ็บป่วยก็ไม่กลา้ไป ไม่
มีตงัคก์ลวัหมอคิดแพงๆ เห็นเขาบอกวา่ใชสิ้ทธิรักษาได ้แต่เราก็ไม่เขา้ใจวา่สิทธิอะไร” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “ผูสู้งอายุไม่ค่อยมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ดงันั้น
หน่วยงานภาครัฐหรือควรส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายผูสู้งอายุ เพื่อให้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่ผูสู้งอาย”ุ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมมี
ความสัมพนัธ์ต่อการดูแลตนเองของผูสู้งอายุ ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม
ตามประเพณีเป็นแรงเสริมการสร้างการรักษาสมดุลทางจิตใจช่วยให้ผูสู้งอายุรู้สึกถึงการยอมรับจาก
สังคม มีความเช่ือมัน่ และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง”  (สัมภาษณ์ 22 มิถุนายน 2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่ 11 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ควรส่งเสริมการสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับผูสู้งอายุ เพื่อให้ผูสู้งอายุ
ไดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกนัโรคและการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ต่างก็พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ทุกวนัน้ี
ก็มีเงินช่วยเหลือค่ายงัชีพจากรัฐน่ีแหละ ท่ีผูสู้งอายุไดรั้บเป็นสวสัดิการในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ผูสู้งอายสุามารถพึ่งพาตนเองได”้ 
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ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ “กิจกรรมทางสังคมมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ดูแลตนเองของผูสู้งอายุ เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีเป็นแรงเสริมการสร้างการรักษาสมดุล
ทางจิตใจช่วยให้ผูสู้งอายุรู้สึกถึงการยอมรับจากสังคม มีความเช่ือมัน่ และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง”  
(สัมภาษณ์ 22 มิถุนายน 2556) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่  12 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงั
ค าสัมภาษณ์ท่ีวา่  

ด้านสุขภาพอนามัย “ทางหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรจดับริการท่ีหลากหลายวิธีการ  เช่น  
มีบริการดูแลผูสู้งอายใุหท่ี้บา้นเป็นคร้ังคราวโดยใชอ้าสาสมคัรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมแลว้” 

ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ “เพื่อรองรับปัญหาดา้นเศรษฐกิจการจดัสวสัดิการและ
เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถพึ่ งพาตนเองและสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ ผูสู้งอายจึุงยงัจ าเป็นตอ้งไดรั้บสวสัดิการเป็นเงินช่วยเหลือค่ายงัชีพจากรัฐ” 

ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติและนันทนาการ “ไม่ค่อยมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ อยากให้
หน่วยงานภาครัฐหรือควรส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายผูสู้งอายุ เพื่อให้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
การส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่ผูสู้งอาย”ุ  (สัมภาษณ์ 22 มิถุนายน 2556) 

 

จากผลการศึกษา การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในการวจิยัเชิงคุณภาพ สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.11 

 

ตารางท่ี 4.12 สรุปสาระส าคญัจากการวเิคราะห์ความคิดเห็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
 

ประเด็น สรุปผลการศึกษา ข้อค้นพบ 
1. ปัจจยัดา้นสุขภาพ
อนามยั 

1. ควรจดับริการท่ีหลากหลายวธีิการ โดยให้
ภาครัฐมีส่วนช่วยจดัดว้ยภายใตก้ารดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุข   

2. ผูสู้งอายเุขา้ถึงการบริการขั้นพื้นฐานนอ้ย 
ไม่ทราบสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง  

3. ควรมีแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้
ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพ การ
ป้องกนัโรคและการออกก าลงักายท่ีดี  

ส่งเสริมแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อใหผู้สู้งอายุ
ไดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพ 
การป้องกนัโรคและการออก
ก าลงักาย 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

ประเด็น สรุปผลการศึกษา ข้อค้นพบ 
 4. ควรจดัใหมี้อาสาสมคัรงานสาธารณสุข

และกรรมการชุมชนในการเฝ้าระวงั
สุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ 

 

2. ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมอาชีพและ
รายได ้
  

1. ควรส่งเสริมใหผู้สู้งอายสุามารถพึ่งพา
ตนเองและสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบั
การเปล่ียนแปลง  

2. รัฐบาลควรจดัการบริการสวสัดิการสังคม
ส าหรับผูสู้งอาย ุ 

3. ผูสู้งอายขุาดหลกัประกนัดา้นรายได ้ 
4. ควรมีการจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลฟรี

แก่ผูสู้งอายใุหท้ัว่ถึงมากข้ึน 

ส่งเสริมใหผู้สู้งอายพุึ่งพา
ตนเองและปรับตวัเองใหเ้ขา้
กบัการเปล่ียนแปลง สังคม
ส าหรับผูสู้งอาย ุให ้ผูสู้งอายุ 
 มีหลกัประกนัดา้นรายได ้มี
การจดัสวสัดิการ
รักษาพยาบาลฟรีแก่ผูสู้งอายุ
ใหท้ัว่ถึงมากข้ึน  
 

3. ปัจจยัดา้นการพฒันา
คุณภาพชีวติและ
นนัทนาการ 
 

1. ควรมีการจดัท าแผนงานโครงการ
สนบัสนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอายอุยา่ง
ต่อเน่ือง  

2. ควรจดัใหมี้การประชุมของชมรมเพื่อให้
ผูสู้งอายไุดมี้โอกาสพบปะกนัและมี
กิจกรรมรวมกนัทุกเดือน  

3. ควรมีการส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวสร้างค่านิยม
ในการใหค้วามเคารพและกตญัญูกตเวที
แก่ผูสู้งอาย ุ 

4. ส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัวและชุมชน 
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม มีบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาดา้นต่าง ๆ 
เก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ  

 

ตอ้งมีการจดัท าแผนงาน
โครงการสนบัสนุนกิจกรรม
ชมรมผูสู้งอายเุพื่อใหผู้สู้งอายุ
ไดมี้โอกาสพบปะกนัและมี
กิจกรรมรวมกนัทุกเดือน  



108 

จากตารางท่ี 4.12  พบวา่  แนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 1) ปัจจยัดา้นสุขภาพอนามยั ส่งเสริมแนวทาง
การด าเนินงานเพื่อให้ผูสู้งอายุไดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกนัโรคและการออกก าลงักาย     
2) ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ มีหลักประกันด้านรายได้ มีการจัดสวัสดิการ
รักษาพยาบาลฟรีแก่ผูสู้งอายุให้ทัว่ถึงมากข้ึน 3) ปัจจยัดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและนนัทนาการ ตอ้ง
มีการจดัท าแผนงานโครงการสนบัสนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุเพื่อให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสพบปะกนั
และมีกิจกรรมร่วมกนัทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


