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บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่
ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหาร
สวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุกบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 3) เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 396 คน ซ่ึง
สามารถเก็บแบบสอบถามไดท้ั้งหมด 396  ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารสวสัดิการสังคม ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตอนท่ี 4 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัแแบบมีโครงสร้าง          
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบ t-test for independent sample  และ One-way ANOVA ทดสอบรายคู่ 
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ method) และทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสวสัดิการทางสังคม
ของผูสู้งอายุกบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดว้ย
วิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดนยัส าคแัค่าทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 สามารถสรุปผล อภิปรายผล และใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

สรุปผลการวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาเก่ียวกบัการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยใช้ขอ้มูลผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ ส่วนใหแ่เป็นเพศหแิง มีอายุ 60-70 
ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าประถมศึกษาปีท่ี 6 และมีอาชีพเกษตรกร และผูว้ิจยัได้มีการสรุป
ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
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1. จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ท่ีว่าศึกษาการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ผลการวจิยัพบวา่  

  1.1 ผลการวิเคราะห์การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการปรับปรุง รองลงมา คือ  ดา้นการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติั และดา้นการ
วางแผน มีค่าเฉล่ียต ่าสุดโดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 1.1.1 ดา้นการวางแผน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่านมีการสอบถามความตอ้งการและ
ปัแหาจากผูสู้งอายุ รองลงมา คือ หน่วยงานให้ความส าคแัการจดัท าแผนสวสัดิการสังคมส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ และแผนงาน โครงการท่ีเก่ียวกบัสูงอายมุาจากการประชาคม มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

 1.1.2 ดา้นการปฏิบติั โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการอบรมใหค้วามรู้  เก่ียวกบัสิทธิสวสัดิการของผูสู้งอายุก่อนจะปฏิบติังานจริง 
รองลงมา คือ หน่วยงานของท่านจดัอบรมความรู้ให้กบัคณะท างานหรือคณะท่ีปรึกษาเก่ียวกบัสิทธิ
และสวสัดิการของผูสู้งอายุ  และเจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติังานสวสัดิการสังคม
ของผูสู้งอาย ุ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

 1.1.3  ด้านการตรวจสอบ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีหน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์การจดัสวสัดิการสังคมใหก้บัผูสู้งอาย ุรองลงมา คือ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบการใช้
งบประมาณและผลส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุ และมีการ
ติดตามความเป็นไปไดต้ามแผนงาน หรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

 1.1.4 ด้านการปรับปรุง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีผลจากการปรับปรุงส่งผลให้การบริหารสวสัดิการสังคมของ
ผูสู้งอายุประสบความส าเร็จมากกว่าเดิม รองลงมา คือ มีการแก้ไขปัแหาท่ีพบทนัที หลังจากการ
ตรวจสอบพบปัแหาในการด าเนินงาน และมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด  

 1.2 ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินด้านสวสัดิการทางสังคมของ
ผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณา  รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้รองลงมาคือ 
ด้านสุขภาพอนามัย ส่วนด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดยมี
รายละเอียดในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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   1.2.1  ด้านสุขภาพอนามยั โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีหน่วยงานของท่านส่งเสริมเร่ืองสิทธิ สวสัดิการดา้นสุขภาพของ
ผูสู้งอายุ  รองลงมา คือผูสู้งอายุ  ไดรั้บบริการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพอย่างทัว่ถึง  
และผูสู้งอายท่ีุจะไดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีไดม้าตรฐาน โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย) มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

       1.2.2  ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณา    รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีผูสู้งอายุ  ไม่เป็นภาระ ของหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และครอบครัว  รองลงมา คือ มีการให้ความรู้ อบรมให้ผูสู้งอายุมีงานท ามีรายไดพ้อเล้ียงชีพ 
และหน่วยงานของท่านสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุรายได ้ สามารถพึ่งพาตนเอง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

     1.2.3  ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอาย ุการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกในท่ีสาธารณะ โครงการ สวนสาธารณะและท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ รองลงมา มีผูสู้งอายุ ไดรั้บ
การยกยอ่งใหเ้กียรติจากสังคมอยูใ่นระดบัมาก และหน่วยงานของท่านสนบัสนุนให้ผูสู้งอายุมีบทบาท
ในสังคม เช่น งานกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

2. จากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่
ผูสู้งอายุกับยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินในองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ผลการวจิยัพบวา่  

2.1 ดา้นการวางแผน มีความสัมพนัธ์กบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ในเชิงบวก
ในทิศทางเดียวกนัค่อนขา้งต ่าอย่างมีนยัส าคแัท่ีระดบั .01 ในดา้นสุขภาพอนามยั และมีนยัส าคแัท่ี
ระดบั .05 ในดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้และในเชิงลบในทิศทางตรงกนัขา้มค่อนขา้งต ่าอยา่งมี
นยัส าคแัท่ีระดบั .01 ในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ 

2.2  ดา้นการปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ในเชิงบวกใน
ทิศทางเดียวกันค่อนข้างต ่าอย่างมีนัยส าคแัท่ีระดบั .01 ในด้านสุขภาพอนามยั และในเชิงลบใน
ทิศทางตรงกันข้ามค่อนข้างต ่าอย่างมีนัยส าคัแท่ีระดับ .05 ในด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
นนัทนาการ 

2.3 ดา้นการตรวจสอบ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการจดัการ ในเชิงบวกในทิศทาง
เดียวกนัค่อนขา้งต ่าอยา่งมีนยัส าคแัท่ีระดบั .05 ในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการและใน
เชิงลบในทิศทางตรงกนัขา้มค่อนขา้งต ่าอยา่งมีนยัส าคแัท่ีระดบั .01 ในดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้
ส่วนในเชิงลบในทิศทางตรงกนัขา้มค่อนขา้งต ่าอยา่งมีนยัส าคแัท่ีระดบั .01 ในดา้นสุขภาพอนามยั 

2.4 ดา้นการปรับปรุง มีความสัมพนัธ์กบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ในเชิงบวก
ในทิศทางเดียวกนัค่อนขา้งต ่าอย่างมีนยัส าคแัท่ีระดบั .01 ในดา้นสุขภาพอนามยั และมีนยัส าคแัท่ี
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ระดับ .05  ในด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ ส่วนในเชิงลบในทิศทางตรงกันข้าม
ค่อนขา้งต ่าอยา่งมีนยัส าคแัท่ีระดบั .01 ในดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้

3. จากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 ท่ีว่า เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการบริหาร
สวสัดิการสังคมใหแ้ก่ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ 
การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ เร่ือง การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคแั ซ่ึงผูมี้ความรู้ความเขา้ใจและ
ความสามารถเก่ียวกบัการบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุ ตามกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 คน พบ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินใน
องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคแั 
สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจยัดา้นสุขภาพอนามยั ส่งเสริมแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ผูสู้งอายุไดรั้บ      
การดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกนัโรคและการออกก าลงักาย 

3.2 ปัจจยัดา้นด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได ้มีหลกัประกนัดา้นรายได ้มีการจดั
สวสัดิการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผูสู้งอายใุหท้ัว่ถึงมากข้ึน   

3.3 ปัจจยัด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ ต้องมีการจดัท าแผนงาน
โครงการสนบัสนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอายเุพื่อใหผู้สู้งอายไุดมี้โอกาสพบปะกนัและมีกิจกรรมร่วมกนั
ทุกเดือน 

 
การอภิปรายผล 
   

จากผลการวิจยัศึกษา การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ผูว้ิจยัไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจ ผูว้ิจยัขอ
น าเสนอ ดงัน้ี 

1.  ผลการศึกษาการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด คือ ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ รองลงมาคือ ด้านสุขภาพอนามยั ส่วนด้านการพฒันา
คุณภาพชีวติและนนัทนาการ มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่  ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้
ผูสู้งอายุไดรั้บสวสัดิการเป็นเงินช่วยเหลือค่ายงัชีพแก่จากรัฐ เพื่อรองรับปัแหาดา้นเศรษฐกิจการจดั
สวสัดิการเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมใหผู้สู้งอายสุามารถพึ่งพาตนเองและสามารถปรับตวัเองให้เขา้กบั
การเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึงเพื่อมิให้เป็นภาระ
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แก่สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบแัแติัผูสู้งอายุ 2546 ให้การจ่ายเบ้ียยงัชีพเป็นสิทธ์ิท่ีต้อง
ด าเนินการให้ครอบคลุมผูมี้อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทุกคน ซ่ึงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
เป็นภารกิจท่ีไดมี้การถ่ายโอนจากกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย  ์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รับไป
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าท่ีหลกัในการจดัท า
ทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบติัผูสู้งอายุ และจ่ายเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูสู้งอายุซ่ึงเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็น
เงินช่วยเหลือเพื่อการยงัชีพ จ านวนคนละ 500 บาท ต่อ 1 เดือน โดยเป็นผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจน ถูก
ทอดทิ้ง หรือขาดผูดู้แล ทั้งน้ีในปี พ.ศ.2552 เป็นปีท่ีรัฐบาลด าเนินการนโยบายเบ้ียยงัชีพอยา่งถว้น
หน้า และยงัสอดคลอ้งกบังานของดวงจิตต ์ นะนกัวฒัน์ (2550) พบว่า รัฐบาลและเอกชนได้มีการ
จดับริการสวสัดิการสังคมส าหรับผูสู้งอายุ เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัรสุขภาพ บตัรประจ าตวั
ผูสู้งอายุ บริการเบ้ียยงัชีพส าหรับผูสู้งอายุท่ียากจนการลดหยอ่น  ค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้ ส่วนดา้น
สุขภาพอนามยั ควรให้ภาครัฐมีส่วนช่วยจดัด้วยภายใตก้ารดูแลของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อให้
ผูสู้งอายุเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานได้ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง ส่งเสริมแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อใหผู้สู้งอายไุดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกนัโรคและการออกก าลงักายท่ี โดยจดั
ใหมี้อาสาสมคัรงานสาธารณสุขและกรรมการชุมชนในการเฝ้าระวงัสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ  

 1.1  ด้านการวางแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานท่านมีการสอบถามความตอ้งการและปัแหาจาก
ผูสู้งอายุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการวางแผน
ยทุธศาสตร์ เก่ียวกบัสวสัดิการของผูสู้งอาย ุอยา่งมีล าดบัขั้นตอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เยาวดี รางชยักุล วิบูลยศ์รี, 
2549) ท่ีกล่าวว่า วงจร PDCA เป็นวงจรการควบคุมคุณภาพมี4 ขั้นตอน 1) การวางแผน (Plan) หมายถึง 
การก าหนดเป้าหมายวตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย       
2) การปฏิบัติ (DO) หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีได้ก าหนดไวซ่ึ้งก่อนท่ีจะปฏิบัติงาน
จ าเป็นตอ้งศึกษาขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆ ของสภาพงานท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การตรวจสอบ (Check) เป็นกิจกรรม
ท่ีมีข้ึน เพื่อประเมินผลว่ามีการปฏิบติังานตามแผนหรือมีปัแหาเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน
หรือไม่ 4) การด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) เป็นกิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัแหาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากไดท้  าการ
ตรวจสอบแลว้ 

 1.2  ดา้นการปฏิบติั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัสิทธิสวสัดิการของผูสู้งอายุก่อนจะปฏิบติังานจริง ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มุ่งเนน้การจดัสวสัดิการและให้
การสงเคราะห์แก่ผูสู้งอายุ การจดัสวสัดิการแก่ผูสู้งอายุ โดยสร้างเครือข่ายร่วมบริการกบัศูนยดู์แล
ผูสู้งอายเุอกชน มีสถานสงเคราะห์ผูสู้งอายุ และการจดัตั้งสถานท่ีพกัพิงผูสู้งอายุแบบชัว่คราว ฉุกเฉิน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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และจดักิจกรรมส าหรับผูสู้งอายุในศูนยบ์ริการผูสู้งอายุส่วนการสงเคราะห์ผูสู้งอายุให้การสงเคราะห์
ผูสู้งอายุท่ีเดือดร้อนและยากจน และไม่มีท่ีพึ่ง โดยจดับริการทัว่ไป เช่น ทุนประกอบอาชีพ ค่าครองชีพ 
ฯลฯ ส่งเสริมและสนับสนุนดา้นเศรษฐกิจในรูปเบ้ียยงัชีพเพื่อผูสู้งอายุตามขั้นบนัได ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
ชนิตา สุ่มมาตย ์(2551) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการจดัการการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโดยองคชุ์มชน
ในภาคอีสาน พบวา่ ภาครัฐและองคก์รชุมชนดูแลให้การช่วยเหลือดา้นนโยบายโดยจดัสวสัดิการเบ้ีย
ยงัชีพ จดัสถานสงเคราะห์คนชราและจดัศูนย์บริการผูสู้งอายุในชุมชน สภาพการด ารงชีวิตของ
ผูสู้งอายุในปัจจุบนั พบว่า ผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจนมีความต้องการพึ่งรัฐสวสัดิการจากเบ้ียยงัชีพ
คนชรา แต่ผูสู้งอายบุางคนไม่ไดรั้บสวสัดิการจากรัฐอยา่งทัว่ถึง 

 1.3  ดา้นการตรวจสอบ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีหน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
จดัสวสัดิการสังคมให้กับผูสู้งอายุ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  องค์ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ มีการประเมินนโยบายและแผนงานดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ มีการก าหนดแผนงาน
มารองรับให้ชัดเจน ทั้งในด้านการจดัสรร ระบบสารสนเทศท่ีมีความพร้อมท่ีจะน ามาใช้ในการ
วางแผนหรือจดัท าโครงการ ตลอดจนเพื่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในโครงการ
สุขภาพผูสู้งอายุ ท  าให้ระบบการติดตามประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง กล่าวคือ กระท า
โดยไม่มีตวัช้ีวดัความกา้วหนา้และความส าเร็จของงานแต่อยา่งใด ขาดระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม
ส่งผลกระทบท าให้การพฒันาบุคลากรท่ีให้บริการแก่ผูสู้งอายุท  าไดไ้ม่เต็มท่ี (พีรสิทธ์ิ ค  านวณศิลป์ 
และคณะ, 2542) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาการประเมินรูปแบบบริการท่ีจดัตั้งให้ผูสู้งอายุในชุมชน 
โดยเนน้การใหบ้ริการของศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้นพบวา่ บริการสวสัดิการสังคมท่ีจดัข้ึน
ในชุมชนท่ีดีทั้งดา้นคุณภาพปริมาณคือ การบริการดา้นสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล การแจกบตัร
ผูสู้งอายุ รวมทั้งการบริการสังคมทัว่ไป ทั้งน้ีเน้ือหาของบริการยงัคงเนน้การแกไ้ขปัแหาเฉพาะหน้า 
เช่น การแจกเคร่ืองอุปโภค บริโภค และยงัพบว่าการด าเนินการจดับริการสวสัดิการสังคมไม่บรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

   1.4  ดา้นการปรับปรุง โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีผลจากการปรับปรุงส่งผลให้การบริหารสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุประสบ
ความส าเร็จมากกวา่เดิม ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก องคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี
การประเมินผลตามโครงสร้างของกระบวนการท่ีด าเนินการในโครงการช่วงเวลาในการประเมินผล
ของการน านโยบายไปปฏิบติัด าเนินการติดตามประเมินผลท่ีเหมาะสม ตรงตามขั้นตอน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ศุภณฏัฐ ์ทรัพยน์าวนิ (2554) กล่าวถึงขั้นตอนการบริหารสวสัดิการสังคมวา่ จะตอ้งมีขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การติดตามระหว่างด าเนินโครงการมี4 กิจกรรม 1.1) อาศยัวงจรเดมม่ิง เร่ิมตั้งแต่การวางแผน 
(Plan) การปฏิบติั (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงด าเนินการ (Act) 1.2) site visit ทุก
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ส านกัด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีหน่วยงานจดับริการแก่ผูสู้งอาย ุ
1.3) การประชุม (แนวด่ิง) เพื่อรับทราบปัแหา และร่วมกนัคน้หาแนวทางแกไ้ขปัแหา และ 1.4) รายงานผล
การด าเนินการโครงการ กิจกรรม ผา่นระบบ Daily plans ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล 2) การประเมิน
เม่ือส้ินสุดการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบติัการประจ าปีของหน่วยงานโดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
รวบรวมผลการด าเนินงานและบนัทึกรายงานผลในเบ้ืองตน้ในรูปของคณะกรรมการ การประเมินผล
นโยบายการดูแลผูสู้งอายุท่ีน าไปปฏิบติั ส านกัยุทธศาสตร์และประเมินผล มีการประชุมร่วมกบัส านัก
พฒันาสังคม ส านกัอนามยั และส านกัการแพทย ์แต่ละส านกัตอ้งรายงานผลการด าเนินให้ทราบทุกเดือน
ผ่านระบบ Daily Plan ซ่ึงการประเมินผลจะประเมินในภาพรวมของแผนในแต่ละด้านตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผน สรุปถึงผลการด าเนินงาน ปัแหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ โดยแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครท่ีผา่นมามีการประเมินผลในระยะคร่ึงแผนและเม่ือส้ินสุดแผนฯ แต่มิติงานดา้นผูสู้งอายุ
ยงัไม่ได้แยกออกมาให้เห็นเป็นภาพท่ีชัดเจน เพราะขาดความเช่ือมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ส านกัพฒันาสังคม ส านกัอนามยั และส านกัการแพทย ์เป็นหน่วยงานปฏิบติั มีการประเมินผล
นโยบายผูสู้งอายุในโครงการว่า สามารถท าได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ผลการด าเนินงานนโยบายการดูแล
ผูสู้งอายุ ส่วนใหแ่จะประเมินผลในระดบัผลผลิต (Output) ออกมาในรูปของร้อยละ ความพึงพอใจท่ี
ไดรั้บบริการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการประเมินผลในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) ยงัไม่เห็นภาพท่ี
เป็นรูปธรรม ไม่สัมฤทธิผลเท่าท่ีควร และไม่ไดเ้ช่ือมโยงถึงตวัเป้าประสงคท่ี์แทจ้ริง 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก  การส่งเสริมให้มีการออมใน 
ผูส่้งอาย ุ ช่วยให้มีเงินไวใ้ชจ่้ายในวยัผูสู้งอายุท่ีร่างกายไม่สามารถท างานไดค้ล่องแคล่วเหมือนวยัท างาน
แลว้  และเป็นหลกัประกนัรายได้ให้กบัตวัเองในอนาคตว่ายงัมีเงินออมในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั
และใชใ้นการรักษาพยาบาลให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง  จึงตอ้งด าเนินการตั้งแต่เน่ินๆเพื่อจะไดไ้ม่สายเกินไป 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ นภาพร  ชโยวรรณ และคณะ (2539) พบวา่ ปัแหาส าคแัล าดบัแรกของผูสู้งอายุ
คือปัแหาดา้นรายได ้อนัเป็นผลจึงและการขาดหลกัประกนัดา้นรายได ้ส่งผลให้ผูสู้งอายุซ่ึงไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้เน่ืองจากความชราประสบกบัปัแหาดา้นรายไดแ้ละตอ้งพึ่งพาเงินรายไดจ้ากบุตรเป็น
ส าคแั นอกน้ีศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั (2541) ไดท้  าการส ารวจความกงัวลใจของผูสู้งอายุในยุค ไอ เอ็ม 
เอฟ พบวา่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต ่าไดส่้งผลกระทบต่อผูสู้งอายุ ลูกหลานให้ความช่วยเหลือดา้นการเงิน
ลดลง แต่กลบัมาขอความช่วยเหลือดา้นการเงินเพิ่มข้ึน ดงันั้นส่ิงท่ีผูสู้งอายุตอ้งการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลมากท่ีสุดคือ การจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผูสู้งอายุให้ทัว่ถึงมากข้ึน และมีการผลกัดนั
กองทุนผูสู้งอายใุหมี้ผลบงัคบัใชโ้ดยเร็ว  
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    2.1  ดา้นสุขภาพอนามยั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีหน่วยงานของท่านส่งเสริมเร่ืองสิทธิ สวสัดิการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจาก ผูสู้งอายุส่วนใหแ่มีสุขภาพร่างกายดี เม่ือเจ็บป่วยก็จะไดรั้บการบริการรักษาพยาบาลแบบให้
เปล่าจากรัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ นภาพร ชโยวรรณ และคณะ (2539) เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพใน
เครือข่ายผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุมีความตอ้งการให้ตน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยไดรั้บการตรวจ
สุขภาพและการรักษาพยาบาลท่ีสะดวก สอดคล้องกบันโยบายการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพแก่
ผูสู้งอายุ กรมอนามยัท่ีให้ไวก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้ผูสู้งอายุ
ไดรั้บการดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกนัโรคและการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งจดัให้มีอาสาสมคัร
งานสาธารณสุขและกรรมการชุมชนในการเฝ้าระวงัสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ เช่น การส่งเสริม  
การออกก าลงักาย การจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี การส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัสุขภาพดว้ยตนเอง 
เป็นต้น  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ ผูสู้งอายุมีความรู้สึกมีความสุขในการเข้าร่วม
กิจกรรมในสังคมซ่ึงถือวา่เป็นแนวโนม้ท่ีดี เช่น เขา้ร่วมงานเทศกาลตามประเพณี งานบุแ งานวดั ท าให้
ผูสู้งอายุมีความสนุกสนานรู้สึกสดช่ืนมีชีวิตชีวา และร่ืนรมย์กับส่ิงรอบตวั ทั้ งน้ีความเบิกบานอาจ
ก่อให้เกิดการท ากิจกรรมกบัเพื่อนหรือกลุ่มผูสู้งอายุในวยัเดียวกนัหรืออาจเป็นความเบิกบานจากการได้
ท าส่ิงท่ีตนเองชอบงานในยามวา่งเก็บเก่ียวความสุขเล็กๆน้อยๆท่ีอยู่รอบตวั รวมทั้งการมีอารมณ์ขนัและ
ท าให้ผูสู้งอายุท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัเครือข่ายทางสังคมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานของดวงจิตต ์    
นะนกัวฒัน์ (2550) พบว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพนัธ์ต่อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีเป็นแรงเสริมการสร้างการรักษา
สมดุลทางจิตใจช่วยใหผู้สู้งอายรูุ้สึกถึงการยอมรับจากสังคม มีความเช่ือมัน่ และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  

 2.2  ด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ โดยภาพรวม อยู่ในระดบั เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีผูสู้งอายุ ไม่เป็นภาระของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และครอบครัว  
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูสู้งอายุไดรั้บสวสัดิการเป็นเงินช่วยเหลือค่ายงัชีพแก่จากรัฐ เพื่อรองรับปัแหาดา้น
เศรษฐกิจการจดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผูสู้งอายุสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถปรับตวั
เองให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึงเพื่อมิให้
เป็นภาระแก่สังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบแัแติัผูสู้งอายุ 2546 ให้การจ่ายเบ้ียยงัชีพเป็นสิทธ์ิท่ีตอ้ง
ด าเนินการให้ครอบคลุมผูมี้อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทุกคน ซ่ึงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เป็น
ภารกิจท่ีไดมี้การถ่ายโอนจากกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย ์ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย รับไปด าเนินการตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2545 โดยเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลท าหนา้ท่ีหลกัในการจดัท าทะเบียน ตรวจสอบคุณสมบติั
ผูสู้งอาย ุและจ่ายเบ้ียยงัชีพให้แก่ผูสู้งอายุซ่ึงเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยงัชีพ จ านวน
คนละ 500 บาท ต่อ 1 เดือน โดยเป็นผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผูดู้แล ทั้งน้ีในปี 
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พ.ศ.2552 เป็นปีท่ีรัฐบาลด าเนินการนโยบายเบ้ียยงัชีพอย่างถ้วนหน้า และยงัสอดคล้องกบังานของ          
ดวงจิตต ์ นะนกัวฒัน์ (2550) พบวา่ รัฐบาลและเอกชนไดมี้การจดับริการสวสัดิการสังคมส าหรับผูสู้งอาย ุ
เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัรสุขภาพ บตัรประจ าตวัผูสู้งอายุ บริการเบ้ียยงัชีพส าหรับผูสู้งอายุท่ี
ยากจนการลดหยอ่ยค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้   

 2.3  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและนันทนาการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ การจดัส่ิงอ านวยความสะดวก
ในท่ีสาธารณะ โครงการ สวนสาธารณะและท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูสู้งอายุมีความรู้สึก
มีความสุขในการเขา้ร่วมกิจกรรมในสังคมซ่ึงถือว่าเป็นแนวโน้มท่ีดี เช่น เขา้ร่วมงานเทศกาลตาม
ประเพณี งานบุแ งานวดั ท าใหผู้สู้งอายมีุความสนุกสนานรู้สึกสดช่ืนมีชีวิตชีวา และร่ืนรมยก์บัส่ิงรอบตวั 
ทั้งน้ีความเบิกบานอาจก่อให้เกิดการท ากิจกรรมกบัเพื่อนหรือกลุ่มผูสู้งอายุในวยัเดียวกนั  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานของ ศศิพฒัน์ ยอดเพชร (2544) พบวา่ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและนนัทนาการ เม่ือเขา้สู่วยัชรา
จากสภาพร่างกายท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพเหมือนเช่นในช่วงวยัท่ีผา่นมาหรือจากขอ้ก าหนด
ของสังคมใหต้อ้งเกษียณอายงุาน ท าให้ผูสู้งอายุตอ้งเสียบทบาทในการท างาน ดงันั้นผูสู้งอายุจึงเปล่ียนจุด
สนใจไปยงัครอบครัวหาบทบาทใหม่ให้กับตนเองด้วยการเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือดูแล
ลูกหลานภายในบา้นและในทางกลบักนัลูกหลานในครอบครัวสามารถเป็นท่ีพึ่งพาทางดา้นเศรษฐกิจและ
ก าลงัใจให้แก่ผูสู้งอายุดว้ย ผูสู้งอายุเป็นผูท่ี้ตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว โดยเฉพาะผูท่ี้
ช่วยเหลือตนเองไดน้้อยลงจากปัแหาสุขภาพ ดงันั้น การท่ีผูสู้งอายุมีคู่สมรสหรือบุตรหลานเป็นผูค้อย
ดูแลทุกข์สุขคอยช่วยเหลือหรือให้ความเคารพนบัถือ ยกยอ่งให้ความส าคแัท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกว่าตนเอง
เป็นบุคคลท่ีมีความหมายต่อครอบครัว ด้วยเหตุน้ีความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อ     
ความพึงพอใจในชีวติของผูสู้งอาย ุ
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ในการวจิยัร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งขอ้เสนอแนะเป็น  2  ส่วน ดงัน้ี 
1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1  ดา้นสุขภาพอนามยั ผูสู้งอายุในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ไม่ค่อยมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐหรือควรส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่าย
ผูสู้งอาย ุเพื่อใหรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่ผูสู้งอาย ุ
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 1.2   ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้ รัฐควรก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรจดัสวสัดิกำร
สังคมด้านการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ส ำหรับผู ้สูงอำยุให้ชัดเจนเด่นชัดมีกำรจัดตั้ งหน่วยงำน
ประสำนงำนเพื่อท ำหนำ้ท่ีระหวำ่งหน่วยงำนกบัผูสู้งอำย ุ 

 1.3 ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและนันทนาการ ควรมีการจดัท าแผนงานโครงการ
สนบัสนุนกิจกรรมชมรมผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ือง เช่น การจดักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ นนัทนาการ 
ส่งเสริมให้มีชมรมผูสู้งอายุแต่ละชุมชนและพฒันาศกัยภาพชมรมให้เขม้แข็งและมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
ไดแ้ก่ จดัให้มีการประชุมของชมรมเพื่อให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสพบปะกนัและมีกิจกรรมรวมกนัทุกเดือน 
จดักิจกรรมทศันศึกษาดูงานชมรมผูสู้งอายุปีละ 1 คร้ัง จดักิจกรรมรณรงคต่์างๆให้ผูสู้งอายุเขา้มามีส่วน
ร่วม จดักิจกรรมวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ เป็นตน้ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 2.1  ในเชิงปริมาณท่ีเน้นการศึกษาภาพรวม ควรขยายพื้นท่ีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุก

ต าบลในอ าเภอบา้นนา หรือทุกอ าเภอในจงัหวดัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แลว้น าผลการศึกษาท่ีไดแ้ต่ละ
ต าบล หรือแต่ละอ าเภอมาเปรียบเทียบกนั และน าผลการศึกษาท่ีไดม้าเป็นแนวทางแกปั้แหาหรือส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายตุ่อไป 

 2.2  ควรมีการวิจยัและประเมินผลเป็นรายปี  ในด้านปัแหาและความต้องการของ
ผูสู้งอายุกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เพื่อน าผลการวิจยัดงักล่าวไปวางแผน ปรับปรุง กลยุทธ์ในการให้
ความช่วยเหลือ หรือสร้างนโยบายใหม่เพื่อให้สามารถแกปั้แหาและสอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผูสู้งอายตุ่อไป 

 


