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Abstract
The purpose of this research were to study is First the achievement of social welfare policy for the elderly of
Municipalities in the Western of Thailand, Second the factors affecting to the achievement level in social welfare
providing for the elderly in Municipalities the Western of Thailand, Third the implementation problem and obstacles
of social welfare for the elderly of Municipalities in the Western of Thailand and Fourth The development guidelines
of social welfare for the elderly of Municipalities in the Western of Thailand. Use mix method were quantitative
research and qualitative research. The sample were municipal clerks or municipal employees of Municipalities in the
Western of Thailand 133 municipalities such as Prachuap Kirikhan, Phetchaburi, Ratchaburi, Karnchanaburi and Tak.
Quantitative research used average, standard deviation and multiple regression analysis. Qualitative research used
in-depth interviews individually from 75 persons were municipality, employees in social welfare division,
community health volunteers, community leaders, and people.
The results of this research found the factors affecting achievement setting up Welfare Policy for the elderly
by the Municipalities office in the Western region Thailand were at a high level such as organizational structure,
management policy, leadership, personnel, management, organizational environment, resource policy, and
cooperation of relevant agencies. The achievement of social welfare for the elderly of Municipalities in the Western
of Thailand are at high level order in ascending health and medical care, social security and protection, income,
recreation, creation of service and networks, and the housing. The achievement of social welfare for the elderly of
Municipalities in the Western of Thailand relates with social welfare achievement for the elderly of Municipalities in
the Western of Thailand. The factor influences achievement of social welfare for the elderly of Municipalities in the
Western of Thailand includes the cooperation of relevant agencies, policy resources, management, organizational
structure and management policy which predicted achievement of social welfare for the elderly was 73.90 percent.
The implementation problem and obstacles of social welfare for the elderly of Municipalities in the Western of
Thailand were the budget for the welfare of the elderly was insufficient, the social welfare of the municipalities were
low, causing delays, service was not thorough, some municipalities have no social welfare department. The elderly
was not provided enough livelihood allowances. Municipalities services are not sufficient to meet the needs of the
elderly and legal restrictions on social welfare. The problem was that the guidelines for the development of social
welfare for the elderly in the Municipalities of Western Thailand are first health and medical; the municipalities should
encourage the family to help and care for the elderly in their family, self-development activities group, recruiting
staff and budgeting, activities to comply with relevant regulations. Second Income; the municipalities helps to create
a career for the elderly, provides welfare fund for the elderly, promote savings concrete for people to earn enough
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to live. Third Accommodation; the municipalities should request help from other agencies to get budget support
materials for repairing the elderly. Fourth Recreation; municipalities should create activities to encourage the
elderly to meet each other such as New Year's day, Songkran festival, monthly meeting and a club for elders. Fifth
Social security and protection; municipalities has to recruit qualified personnel, set up a mobile department for
security and protection. Provide advice to the elderly to understand the rights. There is a village security suite and
civil defense volunteers. Sixth The creation of service and support network; provides social welfare workers with
the elderly, budget and ask for cooperation with the private sector or other agencies to support the budget and
materials for activities, care for the elderly seriously and continuously.
Keywords : Achievement, Social Welfare, Elderly, Municipalities in the Western of Thailand

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย 2) ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย 3) ปัญหา
และอุปสรรคต่อการด�ำเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย และ 4) เสนอแนวทางใน
การพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mix Methods
Research) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่าง คือ
ปลัดเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 133 เทศบาล การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าถดถอยพหุคูณ และการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็น
รายบุคคลจากการสัมภาษณ์ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น/ชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน/
หมู่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชน จ�ำนวน 75 คน
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารงาน ภาวะผู้น�ำ บุคลากรผู้ให้บริการ การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมขององค์การ ทรัพยากรนโยบายและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล รองลงมา
ด้านความมัน่ คงทางสังคมและการคุม้ ครอง ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกือ้ หนุน และล�ำดับสุดท้าย
คือ ด้านที่พักอาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย และความร่วมมือของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทรัพยากรนโยบาย การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร และนโยบายการบริหารงาน สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิใ์ น
การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุได้ร้อยละ 73.90
ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�ำเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่
งบประมาณการจัดสวัสดิการส�ำหรับผูส้ งู อายุไม่เพียงพอ บุคลากรด้านสวัสดิการสังคมของเทศบาลมีนอ้ ยท�ำให้งานล่าช้า ให้บริการไม่ทวั่ ถึง
เทศบาลบางแห่งไม่มกี องสวัสดิการสังคม ผูส้ งู อายุได้รบั เบีย้ ยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ เทศบาลให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้สูงอายุ และข้อจ�ำกัดในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหาดังกล่าวผู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเสนอ
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพและการรักษา
พยาบาล เทศบาลควรส่งเสริมให้ครอบครัวช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว รวมกลุ่มท�ำกิจกรรมพัฒนาตนเอง สรรหาบุคลากร
และจัดสรรงบประมาณ จัดกิจกรรมให้ตรงกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) ด้านรายได้ เทศบาลจะต้องหาวิธีการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ ก่อตั้ง
กองทุนสวัสดิการส�ำหรับผูส้ งู อายุ ส่งเสริมการออมให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ 3) ด้านทีพ่ กั อาศัย
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เทศบาลควรขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส�ำหรับการซ่อมแซมที่พักอาศัย
ให้กับผู้สูงอายุ 4) ด้านนันทนาการ เทศบาลควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน เช่น งานวันปีใหม่ วันสงกรานต์ การประชุม
ประจ�ำเดือน มีสโมสรส�ำหรับผูส้ งู อายุ 5) ด้านความมัน่ คงทางสังคมและการคุม้ ครอง เทศบาลต้องคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
จัดหน่วยเคลื่อนที่ด้านความมั่นคงและการคุ้มครอง ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้สูงอายุให้มีความเข้าใจสิทธิต่างๆ มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาดูแล เป็นต้น 6) ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน จัดหาบุคลากรงานด้านสวัสดิการ
สังคมให้กบั ผูส้ งู อายุ จัดสรรงบประมาณ และขอความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ เทศบาลในภาคตะวันตก

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ใ นประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และ
มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และตามมาด้วย
ประเทศก�ำลังพัฒนา เมื่อมีจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ก็จะท�ำให้
ปัจจัยการผลิตด้านแรงงานลดลง การออมลดลง รัฐบาลจ�ำเป็นต้อง
เพิ่ ม งบประมาณค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการรั ก ษา
พยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ท�ำให้
การลงทุนลดลง รายได้ประชาชาติลดลง การที่แรงงานลดลงอาจ
แก้ไขโดยน�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนหรือใช้
แรงงานต่างด้าว ซึง่ จะมีผลท�ำให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานมากขึน้
ถ้าหากไม่มกี ารเตรียมความพร้อมการจัดสรรทรัพยากรแรงงานทีล่ ด
ลงก็จะมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และสังคม จนท�ำให้
รายได้ประชาชาติลดลง ซึ่งในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะท�ำให้
โครงสร้างของประชากรเปลีย่ นไป ในขณะทีส่ ดั ส่วนของผูส้ งู อายุมาก
ขึน้ แต่คนวัยท�ำงานกลับลดลง จะท�ำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านผลผลิตที่จะมีผลโดยตรง
ต่อการผลิตเพราะในขณะทีว่ นั ท�ำงานเท่าเดิม แต่กำ� ลังแรงงานกลับ
ลดลงก็อาจจะท�ำให้ค่าแรงสูงขึ้นเพราะขาดแคลนแรงงาน ท�ำให้
ผู้ประกอบการอาจใช้วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
โดยการใช้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เทคโนโลยี เข้ า มาทดแทน
หรือการน�ำเข้าแรงงานต่างด้าว ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คือ เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น
เมื่อจ�ำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมา คือ การลงทุน และ
การออมลดลง เนือ่ งจากผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยสูงอายุ หรือวัยเกษียณขาดราย
ได้หรือมีรายได้นอ้ ยลง ท�ำให้เงินออมน้อยลง ในขณะทีค่ นวัยท�ำงาน
ต้ อ งรั บ ภาระมากขึ้น มีรายจ่ายเพิ่ม ขึ้น ท�ำให้เงิน ออมลดลงและ
เงินลงทุนลดลง รัฐบาลต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการมากขึ้น
เพื่อบริการสังคมทางด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผลที่ตามมา คือ
ถ้ า หากสั ด ส่ ว นผู ้ สู ง อายุ มี ม ากขึ้ น ก็ ท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ประชาชาติ (GNP) หรือรายได้ประชาชาติลดลงรายได้เฉลีย่ ต่อบุคคล

และผลิตภาพการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย ส่วนด้านการคลังและ
งบประมาณของรัฐบาลจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ส�ำหรับผลกระทบทาง
สังคมจะมีปัญหาผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง ขาดความอบอุ่นมีผลต่อ
สภาพจิตใจ ปัญหาด้านจิตใจนั้นจะเห็นได้จากเมื่ออยู่ในวัยเกษียณ
อายุไม่ได้ท�ำงาน ก็จะท�ำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา ไม่ภาคภูมิใจ เหมือน
เป็นภาระของลูกหลาน รู้สึกน้อยใจ มีอาการซึมเศร้า จ�ำเป็นต้อง
ให้การดูแลเอาใจใส่ บางรายจะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษา
พยาบาล ท�ำให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่รายได้ยังคง
เท่าเดิม หรือบางครอบครัวมีรายได้ไม่แน่นอนท�ำให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ที่ล�ำบาก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)
โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึง
นโยบายการวางแผนครอบครัว หรือการควบคุมการมีบุตรจาก
นโยบายการวางแผนครอบครัวให้มีบุตรน้อยลงเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจเปลี่ยนไป

จากสภาพการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ประเทศไทย มีการ
ตื่นตัวและเตรียมการ เพื่อรับการดูแลประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
มากขึ้น รัฐบาลได้ให้ความสนใจเรื่องผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2525 โดยน�ำนโยบายผูส้ งู อายุมาใช้ใน การพัฒนาประเทศ และ
ได้มกี ารพัฒนาการรูปแบบการด�ำเนินงานด้านผูส้ งู อายุเรือ่ ยมา
เช่น การก�ำหนดหน่วยงานภาครัฐที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูง
อายุ ได้แก่ 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ
สวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
คนไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และส�ำนักส่งเสริมและ
พิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ
ได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพ พิทักษ์สิทธิ 2) กระทรวงแรงงาน
โดยส�ำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการประกันสังคม
กรณีชราภาพ และกรมจัดหางาน เป็นหน่วยงานศูนย์กลางติดต่อ
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ประสานให้แก่ผสู้ งู อายุทตี่ อ้ งการท�ำงาน และบริษทั ต่างๆ ทีต่ อ้ งการ
รับผู้สูงอายุเข้าท�ำงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท�ำหน้าที่ฝึกอบรม
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทงั้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 3) กระทรวง
ศึกษาธิการ มอบหมายให้ส�ำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
(กศน.) และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาเอกชน (ส.ช.)
เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและ
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยหลายรูปแบบ จัดท�ำหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งติดตามและควบคุมการด�ำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ และเอกชน 4) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมอนามัย
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต
ท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นาส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
อนามั ย ผู ้ สู ง อายุ พั ฒนาคุณภาพการบริก ารดูแ ลผู้สูงอายุ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
ผ่านระบบสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนจัดโครงการรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ค�ำปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ เป็นต้น
5) ส�ำนักงานประกันสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�ำเนิน
การให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่กลุม่ ผูส้ งู อายุ สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ท�ำหน้าที่ด้านวิชาการที่ศึกษาวิจัย หรือ
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ในประเด็นต่างๆ 6) กรุงเทพมหานคร ท�ำหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุทอี่ าศัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร 7) กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการ
พัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่พัฒนาส่งเสริมกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีศักยภาพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วย
งานทีท่ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ รับ
ผิดชอบงานเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ และกิจกรรมในชุมชนทีเ่ กีย่ วกับผูส้ งู
อายุ โดยการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8) กระทรวงคมนาคม
ได้ลดค่าโดยสารรถไฟ ครึ่งราคา มีการจัดที่นั่งส�ำหรับผู้สูงอายุในรถ
ประจ�ำทาง และมีการรณรงค์ให้ประชาชนเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่ผู้สูงอายุ
9) กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท�ำหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน โดยใช้กฬี าเป็นสือ่ ในส่วนผูส้ งู อายุได้จดั ท�ำโครงการและ
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 10) ส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานกลาง
ในการเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตลอดจนรณรงค์ ให้ประชาชน
และสื่อมวลชนให้เห็นความส�ำคัญของผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ
(ส�ำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, 2549)
จากข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านผู้สูงอายุ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหรือบริการที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่งต้องด�ำเนินการให้กับประชาชนในพื้นที่ ก็คือการ
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สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.
2546 ได้ประกาศใช้ซึ่งระบุเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับ
ความคุ้มครอง โดยเป็นภารกิจที่รัฐโอนมาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดูแล โดยสร้างสรรค์ด�ำเนินการตามก�ำลังความสามารถ
และศักยภาพที่ตนเองมีอยู่
ภาคตะวันตกของประเทศไทยมี 5 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดตาก ซึ่งทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวมีจ�ำนวน
ประชากรผูส้ งู อายุ ดังนี้ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ มีประชากรผูส้ งู อายุ
จ�ำนวน 76,090 คน จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ จ�ำนวน
79,974 คน จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ จ�ำนวน 139,888
คน จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ จ�ำนวน 113,872 คน
และจังหวัดตาก มีประชากรผู้สูงอายุจ�ำนวน 66,817 คน (กรมการ
ปกครอง, 2558) ในจ�ำนวนผู้สูงอายุดังกล่าว มีทั้งผู้สูงอายุที่เป็น
ข้าราชการบ�ำนาญ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และผู้สูงอายุในกลุ่ม
ฐานะทางเศรษฐกิจอื่น โดยภาคตะวันตกมีสภาพการณ์ที่แตกต่าง
จากภาคอื่นๆ กล่าวคือ ทั้งห้าจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีพื้นกว้างใหญ่
มาก และอยูต่ ดิ ชายแดนประเทศเพือ่ นบ้าน คือ ประเทศพม่า มีพนื้ ที่
เป็นสวนป่า เทือกเขาสลับซับซ้อน และมีแนวเขากระจายอยู่ทั่วไป
เช่น อ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอปราณบุรี อ�ำเภอสามร้อยยอด อ�ำเภอกุยบุรี
อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอแก่ง
กระจาน อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปัญหาการ
คมนาคมไม่สะดวก เช่น อ�ำเภอทองผาภูมิ อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อ�ำเภอสวนผึง้ และอ�ำเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี มีพ้ืนที่เป็นป่าและเทือกเขาสูง และมีภูเขาสูงร้อยละ 65
ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด เช่ น จั ง หวั ด ตากเป็ น จั ง หวั ด ที่ ป ระกอบด้ ว ย
เชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ เช่น พม่า มอญ กระเหรี่ยง ชาวเขาเผ่าต่างๆ
มีประชากรทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุกระจายอยูท่ วั่ ทุกจังหวัด ท�ำให้การบริการ
ด้านสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลในภูมภิ าคนีเ้ ป็นไปด้วยความยากล�ำบาก (กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551)
อี ก ทั้ ง ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส� ำ หรั บ
ผู้สูงอายุนั้น ยังขาดการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งการให้บริการสวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ
ยังไม่มกี ารก�ำหนดมาตรฐานทีช่ ดั เจน เพราะไม่มกี ารก�ำกับดูแลและ
ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน รวมทั้งขาดการสื่อสารเผยแพร่
ข้อมูลให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบอย่างทัว่ ถึง อีกทัง้ แนวทางการสนับสนุน
จากภาครั ฐ ยั ง ไม่ มี ค วามชั ด เจนในเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การ เช่ น
นโยบายหรือแผนการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ งบประมาณ

ตลอดจนแหล่ ง ที่ ม าของงบประมาณที่ จ ะสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
ผู ้ เ ดื อ ดร้ อ น แต่ ยั ง ขาดการส� ำ รวจข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของผู้สูงอายุ อีกด้วย
จากปัญหาดังกล่าว การส�ำรวจการด�ำเนินการจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ดังนั้นการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ข องเทศบาลในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ซึง่ ผลการศึกษา ครัง้ นีจ้ ะเป็นแนวทางการ
จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
สัมฤทธิ์จะท�ำให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการจัดสวัสดิการ
สังคมอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการจั ด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ข องเทศบาลในภาคตะวั น ตก
ของประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการด�ำเนินการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทยที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการจั ด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย เช่น โครงสร้างองค์กร บุคลากรผู้ให้บริการ นโยบาย
การบริหารงาน สภาพแวดล้อมขององค์การ ภาวะผู้น�ำ ทรัพยากร
นโยบายการบริ ห ารจั ด การ และความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง และศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจากผลสัมฤทธิใ์ นการ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย เช่น ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้
ด้านทีพ่ กั อาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมัน่ คงทางสังคมและการ
คุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้
กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย

สมมติฐานในการวิจัย

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย
2. ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน
การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย

3. ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงาน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุของเทศบาลในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย
4. ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มขององค์ ก าร ส่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคม ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย
5. ปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู ้ น� ำ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการจั ด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย
6. ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรนโยบายส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวัน
ตกของประเทศไทย
7. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย
8. ปัจจัยด้านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ปลัดเทศบาล พนักงาน
เทศบาลกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น�ำชุมชน/
หมู ่ บ ้ า น และตั ว แทนภาคประชาชนในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลใน
ภาคตะวั น ตกของประเทศไทย ได้ แก่ จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก
รวมทั้งสิ้น 133 เทศบาล
2. ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
		 2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุของเทศบาลในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร บุคลากรผู้ให้
บริ ก าร นโยบายการบริ ห ารงาน สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก าร
ภาวะผู้น�ำ ทรัพยากรนโยบาย การบริหารจัดการ และความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคม
ให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ข องเทศบาลในภาคตะวั น ตกของประเทศไทย
ประกอบด้วย ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้
ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคมและ
การคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยการส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยด�ำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ อธิ บ ายข้ อ มู ล ของเทศบาล
ในภาคตะวั น ตกของประเทศไทย ใช้ ค ่ า สถิ ติ พื้ น ฐานคื อ
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ อธิ บ ายปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุของเทศบาล
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย และผลสัมฤทธิ์ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ของเทศบาลในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย และใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ข องเทศบาลใน
ภาคตะวั น ตกของประเทศไทย และใช้ ส ถิ ติ อ ้ า งอิ ง ได้ แ ก่
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคมที่ปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น/
ชุมชน ผู้น�ำชุมชน/หมู่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลในภาคตะวั น ตกของประเทศไทย จ� ำ นวน 5 จั ง หวั ด
รวมทั้งสิ้น 133 เทศบาล โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ระดับปฏิบัติของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ โครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารงาน ภาวะผู้น�ำ
และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรผู้ให้บริการ การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมขององค์การ ทรัพยากรนโยบาย และความร่วมมือ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามล�ำดับ
2. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของ
เทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์อยู่
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ในระดับมาก ล�ำดับแรกคือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
รองลงมา ด้านความมั่นคงทางสังคมและการคุ้มครอง ด้านรายได้
ด้านนันทนาการ ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
และล�ำดับสุดท้าย คือ ด้านที่พักอาศัย
3. ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการจั ด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุ มีความสัมพันธ์ทศิ ทางเดียว
กับผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ในด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาลระดับค่อนข้างสูง มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกับด้านรายได้ระดับสูง มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียว
กับด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคมและ
การคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
ระดับค่อนข้างสูงและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล
ในภาคตะวันตกระดับสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กบั ผูส้ งู อายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ทีร่ ะดับ
นั ย ส� ำ คั ญทางสถิ ติ 0.05 ได้ แก่ ความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ทรัพยากรนโยบาย การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร
และนโยบายการบริหารงาน โดยปัจจัยทั้ง 5 ตัวร่วมกันพยากรณ์
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลใน
ภาคตะวันตก ได้ร้อยละ 73.90 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ ในรูป
คะแนนดิบเท่ากับ 0.917 และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู มีคา่
เท่ากับ 0.859
4. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�ำเนินการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่า
การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุมีปัญหาส�ำคัญๆ ได้แก่ ปัญหา
ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ
ต่อการ ด�ำรงชีพ ปัญหาด้านบุคลากร เช่น ความรู้ด้านสวัสดิการ
สังคม จ�ำนวนบุคลากรมีน้อยที่มีผลมาจากการจัดโครงสร้างองค์กร
ของเทศบาลภายใต้ข้อจ�ำกัดของจ�ำนวนบุคลากร การให้บริการไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผูส้ งู อายุ ไม่ตอบสนองปัญหาทีแ่ ท้จริง
และไม่ครอบคลุมจ�ำนวนผู้สูงอายุ
5. แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุ ของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย
		 5.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ควรส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองและดูแลผูส้ งู อายุ
ในครอบครัว มีหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดสวนสุขภาพหรือลาน ออกก�ำลังกาย การสนับสนุนให้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลด�ำเนินงานด้านสุขภาพอนามัย
และมอบหมายให้ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ เ ทศบาลเป็ น
ผูด้ ำ� เนินงาน การจัดตัง้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับ
ท้องถิ่น การสาธารณสุขมูลฐาน หรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
หรือการจัดตัง้ ศูนย์บริการทางสังคมผูส้ งู อายุ เทศบาลมีนโยบายการ
ด�ำเนินการจัดตั้ง การพัฒนาความรู้กับบุคลากร ด้วยการอบรม
ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่ท�ำหน้าที่ประจ�ำ พร้อมเปิดหลักสูตรการ
ท�ำความเข้าใจเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่น�ำไปสู่การปฏิบัติและ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัด
สวัสดิการสังคม ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย
โดยเริม่ ต้นจากการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนด้วยการรณรงค์ให้มกี าร
ออกก�ำลังกาย ให้ความรู้เรื่องอาหารการกิน เพื่อให้ประชาชนเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และยังส่งเสริมความรู้กับผู้สูงอายุ
ในเรื่องโภชนาการ ควรมีการวางแผนและหาแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกันเพื่อให้การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ
การให้ บ ริ ก ารของเทศบาลยั ง ขาดเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ประชาชนมารับบริการต้องเสียเวลาในการรอคอย
		 5.2 ด้ า นรายได้ เทศบาลควรติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ไปยั ง
ผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อให้มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพภายในเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เจ้าหน้าทีค่ วรมีความรูม้ าให้บริการ หรืออบรม
ให้ความรู้กับอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ต้องหาวิธี
การสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ จัดท�ำกองทุนสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ
ยึดหลักการให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีส่วนร่วมด�ำเนินการ และจัดท�ำ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการสร้างอาชีพ การออม การดูแลสุขภาพ ให้เป็น
รูปธรรม และมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิและการเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคม ที่ทาง
เทศบาลจัดให้ ควรมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเพราะปัจจัย
ค่าครองชีพสูงขึน้ จึงท�ำให้เบีย้ ยังชีพทีจ่ า่ ยให้กบั ผูส้ งู อายุไม่เพียงพอ
ต่อการด�ำรงชีวติ และควรเพิม่ เรือ่ งสิทธิในการดูแลสุขภาพเพือ่ ไม่ให้
เป็นภาระ
		 5.3 ด้านทีพ่ กั อาศัย เทศบาลควรให้ความช่วยเหลือหรือ
ร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ เช่น พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับปรับปรุงสถานที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ
มีระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยตรง ส่งเสริม
การจั ด สวั ส ดิ ก ารด้ า นที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ ค รอบครั ว ไม่
สามารถดูแลได้ และมีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ส�ำหรับซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

		 5.4 ด้านนันทนาการเทศบาลควรประชาสัมพันธ์งาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ทศบาลจัดเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ และส่งเสริมความ
รู้ความเข้าใจบทบาทของผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน
และเพิ่มทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ จัดตั้งสโมสรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์ธรรมะ เพื่อใช้เป็น
สถานที่ออกก�ำลังกาย พักผ่อน ตรวจสุขภาพ ฝึกอาชีพ ศูนย์บริการ
ให้ค�ำปรึกษาและบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้สูงอายุ ควรให้ความส�ำคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
เป็นหลัก เพราะผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
		 5.5 ด้านความมัน่ คงทางสังคมและการคุม้ ครองเทศบาล
ควรสรรหาบุ ค ลากรที่ จ ะด� ำ เนิ น การให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ที่สอดคล้องกับงานสวัสดิการสังคม โดยมีการคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และจัดโครงการหรือกิจกรรมให้
ครอบคลุม เทศบาลต้องได้รบั ความร่วมมือจากกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ด้านความมั่นคงทางสังคมและ
การคุ้มครอง มีการให้ค�ำแนะน�ำ ประสานงานสิทธิต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุ เทศบาลต้องมีการประสานงานกับอ�ำเภอในการให้ความ
ช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุตามแนวชายแดน โดยมีหน่วยชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ช่วยดูแล
		 5.6 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
เทศบาลควรมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจังและ
ต่อเนือ่ ง หน่วยงานต้นสังกัดควรเข้ามาตรวจสอบติดตาม เพือ่ หาข้อ
เท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขให้ตรงประเด็น เทศบาลควรมีการร่วม
มือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างทั่วถึงและ
การประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการสังคมให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มการให้บริการกับผู้สูงอายุใน
ด้านต่างๆ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับเทศบาล ทุกระดับใน 5 จังหวัดของภาคตะวันตก
ของประเทศไทย ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กบั ผูส้ งู อายุ ของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ในภาพ
รวมมีการปฏิบัติระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
โครงสร้างการบริหารงาน มีการจัดท�ำโครงสร้างการบริหารงาน
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ด้านสวัสดิการสังคมไว้เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กร หน่วยงาน
สวัสดิการสังคมมีสายการบังคับบัญชา ตามต�ำแหน่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ การจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยการจัดท�ำแผนอัตราก�ำลัง
ปรับโครงสร้างองค์กร สรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและ
มีความพร้อมทีจ่ ะให้บริการ ก�ำหนดนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก�ำหนดไว้ จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมมีระบบการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรม เริ่มตั้งแต่การวางแผน กระบวนการท�ำงาน การติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น ดังที่ Meter and Horn (1975) กล่าวว่า การ
แปลงนโยบายไปสูก่ ลไก และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ จะช่วยให้หน่วยงาน
ประสบผลส�ำเร็จ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจะช่วยให้เพิ่มขีด
ความสามารถการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของ
เทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
		 2.1 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล การจัดบริการ
ทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุข ให้ผสู้ งู อายุเป็นกรณีพเิ ศษ
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการรักษาพยาบาล เช่น การจัดให้มหี น่วย
กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน และรถพยาบาล (Ambulance) เพื่อบริการรับส่งผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไปรักษาต่อยังหน่วย
พยาบาลประจ�ำต�ำบล โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตามความ
จ�ำเป็นแล้วแต่กรณี และมีการบริการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้สูงอายุ โดย
ด�ำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
การป้องกันโรคต่างๆ แก่ผสู้ งู อายุ และผูด้ แู ลผูส้ งู อายุเป็นรายบุคคล
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่อยู่ติดบ้าน ติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ เทศบาลได้มีการจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ โดยก�ำหนดให้มีการสร้างบริการ
และเครือข่าย รวมถึงการส่งเสริมสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุตาม
พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 การอ�ำนวยความสะดวกและการดูแล
สุขภาพ โดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ การเข้า
สังคมและแก้ปัญหาการถูกทอดทิ้ง พร้อมขยายผลปราชญ์ชาวบ้าน
และนโยบายรัฐบาลได้มีการจัดท�ำศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก
ประกันสุขภาพภาพแห่งชาติ (สป.สช.) มีการจัดอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ การรับประทาน
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อาหารที่ เ หมาะสมกั บ วั ย การประกอบอาชี พ เสริ ม ที่ ผู ้ สู ง อายุ
สามารถท�ำได้ และจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ่อยครั้ง และสอบถาม
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นระยะๆ และจัดให้มีอาสาสมัคร
ลงพื้นที่คัดกรองโรคกับผู้สูงอายุ ซึ่ง วรเดช จันทรศร (2551)
กล่าวว่า การด�ำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผล
เป็นสิ่งที่จะต้องขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด เพื่อให้
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการประสบความส�ำเร็จ ตามวัตถุประสงค์
และภารกิจทีม่ คี วามชัดเจน มีการมอบหมายงาน และมีการก�ำหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
		 2.2 ด้านรายได้ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
ในชุมชน/หมู่บ้าน เทศบาลด�ำเนินการแจกให้ครบทุกคน และมีการ
จัดบริการสวัสดิการด้านราย ได้แก่ ผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ หรือการฝึกหัดอาชีพ สอดคล้องกับการให้สมั ภาษณ์
เทศบาลจัดให้มีการพบปะกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการท�ำงาน เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ให้ประชาชน ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
และมีการแจกเบีย้ ยังชีพให้กบั ผูส้ งู อายุ การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังที่ พระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ได้ระบุ ไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ได้รับการ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดบริการสาธารณะแก่ชุมชน ประกอบกับ
แผนปฏิบัติการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2543 โดยจัดให้มีการถ่ายโอนภารกิจกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ ก�ำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
		 2.3 ด้ า นที่ พั ก อาศั ย การจั ด หาหรื อ ประสานงานกั บ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ เพือ่ ให้บริการเครือ่ งนุง่ ห่มหรือทีพ่ กั อาศัยแก่
ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้ตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง และปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุท่ียากไร้หรือถูกทอดทิ้ง
โดยเทศบาลด�ำเนินการเอง หรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์
สอดคล้องกับการให้สมั ภาษณ์ เทศบาลได้นำ� การจัดสวัสดิการสังคม
มาใช้ เพราะท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ โดยจัดกิจกรรมหลาย
รูปแบบ เช่น จัดหาทีพ่ กั อาศัยทีเ่ หมาะสมให้ผสู้ งู อายุทไี่ ม่มที พี่ กั และ
ยากไร้ จัดโครงการซ่อมแซมที่พักให้กับผู้สูงอายุ ที่ยากจน ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการจัดหน่วย

เคลือ่ นที่ ทัง้ นีก้ ารให้บริการสงเคราะห์ผสู้ งู อายุตามอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการหนึ่งคือ มาตรฐานด้านที่
พั ก อาศั ย (กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น , 2548) ได้ แ ก่
1) บ้านพักคนชรา เป็นบริการที่พักอาศัยที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ ผูส้ งู อายุทปี่ ระสบปัญหา
ทางด้านการเงินหรือปัญหาอื่นๆ อันเป็นเหตุท�ำให้แยกออกจาก
ครอบครัวหรือผู้มีรายได้น้อย 2) สถานพยาบาล เป็นสถานที่ให้
บริการที่พักอาศัยกับผู้สูงอายุ ที่ต้องการรักษาพยาบาลเป็นประจ�ำ
และต่อเนื่องหรือต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3) บ้านพัก
คนชราที่ต้องเสียค่าบริการ ส่วนหนึ่ง 4) บริการครอบครัวอุปการะ
เป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไร้ที่พึ่ง และ 5) การจัด
ที่พักอาศัยและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�ำเป็นอย่างทั่วถึง
		 2.4 ด้านนันทนาการ มีการจัดท�ำโครงการ สืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเพณีสงกรานต์ การรดน�้ำด�ำหัว ประกอบกับ
ให้มีการพาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน
แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ทาง
เทศบาลได้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
เรือ่ งการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ การจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
และสร้ า งที ม งานที่ เข้ ม แข็ ง ส่ ว นของการจั ด บริ ก ารสาธารณะ
ให้ผสู้ งู อายุและการสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ มาด�ำเนินการบริหารงานของ
เทศบาลต�ำบลบางเก่า มีการด�ำเนินงาน คือ 1) การออกหน่วย
เคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 2) การออกหน่วยเคลื่อนที่
เยีย่ มผูส้ งู อายุรว่ มกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 3) กิจกรรม
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ 4) กิจกรรมนันทนาการส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุ การน�ำผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคมมาใช้ ท�ำให้ผสู้ งู
อายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยจัดให้มี
เครื่ อ งออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพตามจุ ด ต่ า งๆ ในชุ ม ชน ดั ง ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2548) ได้ก�ำหนดมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านนันทนาการไว้ดังนี้ คือ 1) การจัดตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ ของ
ผูส้ งู อายุ รวมทัง้ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางใน
การจัดกิจกรรม ในวันส�ำคัญทางศาสนา จัดทัศนศึกษาด้านศาสนา
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม และธรรมชาติ 2) มี ศู น ย์ บ ริ ก ารผู ้ สู ง อายุ
เพื่อให้ค�ำปรึกษาผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ใช้เป็นสถานที่
ออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ท�ำงานอดิเรก 3) จัดตั้ง
สโมสรผู ้ สู ง อายุ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมของผู ้ สู ง อายุ ใ นการพั ก ผ่ อ น
ออกก�ำลังกาย พบปะสังสรรค์ การรับบริการตรวจสุขภาพ การเรียน
อาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษาปัญหาการบ�ำเพ็ญประโยชน์

ให้ สั ง คม เช่ น สอนหนั งสื อ เล่ านิ ท าน สอนดนตรี สอนลีลาศ
ตลอดจนการเยี่ ย มผู ้ สู ง อายุ ที่ เจ็ บ ป่ ว ยและพิ ก าร 4) บริ ก าร
นันทนาการ งานรืน่ เริง ในวันนักขัตฤกษ์ 5) จัดกิจกรรมนันทนาการ
ร่ ว มกั บ เยาวชน คนในชุ ม ชน เครื อ ข่ า ย และ 6) ทั ศ นศึ ก ษา
แหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่ เป็นต้น
		 2.5 ด้านความมั่นคงทางสังคมและการคุ้มครองมีการ
รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุว่า
มีความส�ำคัญต่อสังคม และชุมชนท้องถิน่ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
โครงการแม่ดีเด่น โครงการพ่อดีเด่น โครงการวันผู้สูงอายุ และการ
จัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผสู้ งู อายุ ในอาคาร
สถานที่ เช่น ทางลาด ราวบันได รถเข็นส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านข้อหรือเข่า ห้องน�้ำส�ำหรับผู้สูงอายุ ยานพาหนะ และบริการ
อื่นๆ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ เทศบาลน�ำผลสัมฤทธิ์จากการ
ประเมินการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มาปฏิบตั ิ มาใช้กำ� หนดแนวทางการ
จัดบริการสาธารณะกับผูส้ งู อายุให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้รบั ความ
ร่วมมือจากกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม มีการจัดหน่วยเคลือ่ นที่
ด้ า นความมั่ น คงทางสั ง คมและการคุ ้ ม ครอง การให้ ค� ำ แนะน� ำ
ประสานงานสิทธิตา่ งๆ ของผูส้ งู อายุ ดังแนวคิดของ บุหลัน ทองกลีบ
(2550) ทีไ่ ด้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ไว้ดังนี้ 1) ภาครัฐจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ จากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก และ
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง
2) รัฐจะต้องสนับสนุนให้มีการด�ำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน
โดยรัฐท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง รัฐบาลจะต้องวางแนวนโยบายกว้างๆ
เช่น การสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมการออม 3) รัฐควรสนับสนุน
ด้านงบประมาณต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และ
อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 4) รัฐควรยืดการเกษียณอายุของ
บุคลากรในสาขาอาชีพที่จ�ำเป็น 5) สนับสนุนให้มีการจ้างงาน
ผู้สูงอายุตามความรู้ความสามารถ โดยก�ำหนดมาตรการลดภาษี
ส�ำหรับองค์กรเอกชนทีจ่ า้ งผูส้ งู อายุ 6) สนับสนุนงบประมาณส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐจ้างผู้สูงอายุ โดยให้มีความยืดหยุ่นทั้งค่าจ้าง
วิธีการจ้าง เปิดโอกาสทั้งวิชาชีพและต�่ำกว่าวิชาชีพ 7) สนับสนุนให้
ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการลดหย่อนภาษีส�ำหรับบุตรที่
ดูแลบิดา มารดา และญาติสายตรงของผู้สูงอายุ 8) ส่งเสริมการ
ประกันตนเองก่อนสูงอายุ ในรูปแบบที่ความหลากหลายกว่าการ
ประกั น ชี วิ ต และประกั น สุ ข ภาพ โดยศึ ก ษาความต้ อ งการของ
ผู้สูงอายุในช่วงวัยต่างๆ 9) สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผู้สูงอายุแบ
บอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุตามปกติ
และ 10) สนับสนุนกลุม่ กิจกรรมของผูส้ งู อายุในวัดและโรงเรียนตาม
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แนวทางที่ได้รับพระราชทาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด
โรงเรียน หรือ “บวร” เป็นต้น
		 2.6 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ใ ห้ กั บ ผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ และ
อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ เช่น การจัดอบรมโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการส่งเสริมผู้สูงอายุ และจัดโครงการให้บริการผู้สูงอายุถึงบ้าน
เช่น โครงการเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ ทีต่ ดิ บ้าน หรือป่วยติดเตียง ผูย้ ากไร้
หรือผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ เทศบาลน�ำ
ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน่ มาปฏิบตั ิ เช่น การตรวจสุขภาพผูส้ งู อายุ จัดท�ำ
กิจกรรมสันทนาการ ให้สิทธิคุ้มครองผู้สูงอายุในกรณีถูกบุตรหลาน
ทอดทิ้ง สร้างเครือข่ายกับพื้นที่ข้างเคียง ประสานงานหน่วยงาน
ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และเอกชนในการขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณการพัฒนากลุม่ ผูส้ งู อายุให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เช่น เจ้าหน้าที่
อนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในการตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ดังที่ เดชรัต สุขก�ำเนิด วิชัย เอกพลาการ
และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545) ได้กล่าวว่า การสร้างเครือข่าย
ความเชื่อมโยงจะเป็นการต่อรอง เพื่อยืนยันในจุดยืนของตนเอง
การเรียนรู้ ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนจุดยืนและแนวทางของตนเอง
ให้เชื่อมต่อกับจุดยืนและแนวทางของผู้อื่นได้
3. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิใ์ นการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กบั ผูส้ งู อายุ ของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่า
ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านทรัพยากรนโยบาย และด้านความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผู้สูงอายุ และเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ โดยอภิปรายผลแต่ละปัจจัยได้ดังนี้
		 3.1 ด้านนโยบายการบริหารงานเป็นแนวทาง ทีเ่ ทศบาล
น�ำมาใช้ในการบริหารงานทุกงาน ซึง่ เทศบาลได้กำ� หนดนโยบายการ
บริหารงานสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรง
ชีวิตได้ตามอัตภาพ โดยน�ำนโยบายหลักของการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ งู อายุจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มาด�ำเนินการ เทศบาล
ได้ มี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ชั ด เจน
นโยบายการบริหารงานจึงเป็นข้อเสนอที่เป็นแนวทางส�ำคัญในการ
ด�ำเนินงานของเทศบาลด้านการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล (2555)
ศึกษาเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยน�ำนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผู้สูงอายุไปปฏิบัติมีผลทางบวก และท�ำให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้นทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ และรายได้ และสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา (2557) ศึกษาประสิทธิผล
การจัดท�ำบริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบล พบว่า ด้านนโยบาย
การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด บริ ก าร
สาธารณะของเทศบาลต�ำบล
		 3.2 ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร ทั้ ง นี้ ห ากเทศบาล จั ด
โครงสร้างองค์กรให้มีสายงานบังคับบัญชาในกองสวัสดิการสังคม
ที่ มี ค วามเป็ น เอกภาพ ตลอดจนการจั ด ให้ มี ร ะบบการบริ ก าร
ประชาชนขั้นตอนต่างๆ ที่เข้าถึง ไม่ซับซ้อน และมีระบบตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยเฉพาะการออกกฎหมาย การ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียง
พอ ให้เทศบาลมีอ�ำนาจการเบิกจ่าย เงินงบประมาณที่เกี่ยวกับการ
จัดการสวัสดิการสังคม จะส่งผลให้การจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู
อายุของเทศบาลในภาคตะวันตก ประสบความส�ำเร็จค่อนข้างสูง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (2557)
ศึกษาสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่าระบบบริการทางสังคมเป็นการป้องกัน การแก้ไขปัญหา
การพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความ
จ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐาน ของประชาชนให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละพึง่ ตนเอง
ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
		 3.3 ด้านการบริหารจัดการ การก�ำหนดนโยบายการ
บริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของทางราชการ
ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดที่มีผลต่อการพัฒนา วิธีด�ำเนินงานของเทศบาล
เช่น การซ่อมแซมบ้านพักคนชรา การซื้อของให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการ ลดความซับซ้อนในการจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ซึ่งมีส่วนท�ำให้
การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตก
ประสบความส�ำเร็จในระดับปานกลาง
		 3.4 ด้ า นทรั พ ยากรนโยบาย เทศบาลมี ก ารด� ำ เนิ น
กิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลเทศบาลจะต้องมีงบประมาณ
ตามกฎหมายที่ก�ำหนดให้เทศบาลมีอ�ำนาจในการจัดสรรได้เพื่อลด
ข้อจ�ำกัดการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุ เช่น จ�ำนวนรถบริการ
ส�ำหรับรับ-ส่งผูส้ งู อายุ มีหน่วยบริการเคลือ่ นที่ และมีการเยีย่ มบ้าน
อย่างทั่วถึง ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ประกอบกับ
มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงการจัดสวัสดิการสังคมให้
กับผู้สูงอายุของเทศบาล รวมถึงประชาชนและผู้สูงอายุ มีความรู้
เรื่องกฎหมาย ที่ทางเทศบาลน�ำมาด�ำเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้
กับผู้สูงอายุของเทศบาล จะส่งผลให้การจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผูส้ งู อายุ ของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ประสบความ

ส�ำเร็จค่อนข้างสูง ดังที่ Sharkansky (1970) กล่าวว่า นโยบาย
สาธารณะเป็นกิจกรรมต่างๆ ทีร่ ฐั บาลกระท�ำ เป็นกิจกรรมทีร่ ฐั บาล
กระท�ำอันเป็นนโยบายสาธารณะที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ได้แก่
1) การจั ด บริ ก ารสาธารณะให้ กั บ ประชาชน เช่ น การศึ ก ษา
สวัสดิการสาธารณะ การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 2) การออก
กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ 3) การจัดงานฉลองเนื่อง
ในสาระส�ำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และ 4) การควบคุม
กระบวนการนโยบายหรื อ การกระท� ำ ทางการเมื อ งอื่ น ๆ เช่ น
การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเสนอร่างกฎหมาย
		 3.5 ด้านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เป็นเพราะเทศบาลมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ และมี ก าร
ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล
อย่างทั่วถึง อีกทั้งประชาชนกับหน่วยงานมีความคิดเห็นในการจัด
สวัสดิการสังคมในทิศทางเดียวกัน จะส่งผลให้การจัดสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกประสบความส�ำเร็จ
ค่อนข้างสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
(2555) ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ ข อง
ประเทศไทย พบว่า การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันในทุกระดับ
และทุกมิติ รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือเพือ่ การดูแลผูส้ งู อายุ
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย
ควรบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะ
หุน้ ส่วนการจัดการทางสังคมร่วมกันและร่วมมือกัน ในการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงาน เน้นวิธกี ารท�ำงานทีผ่ สมผสานหลายวิธกี ารมุง่ ให้เกิด
การท�ำงานบรรลุเป้าหมายในหลายมิติ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับผูส้ งู อายุ
แบบองค์รวม บูรณาการทั้งภาคสุขภาพและสังคมให้ครอบคลุม
ผู้สูงอายุทุกคน และผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่าย โดยก�ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก�ำหนด
นโยบายและทรัพยากร มุง่ เน้นการบริหารจัดการในท้องถิน่ โดยการ
ผสมผสานแนวคิด แผนงาน กิจกรรม การด�ำเนินงาน รวมทั้งงบ
ประมาณเพือ่ ให้เกิดบริการ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นธรรม เท่าเทียมกัน
และสมศักดิ์ศรี
4. แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กบั ผูส้ งู อายุ
ของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย
		 ซึ่งจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการด�ำเนินการ
จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตก
ของประเทศไทย พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุมี
ปัญหาส�ำคัญๆ ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นเพราะเทศบาลได้
รับงบประมาณส�ำหรับจัดสวัสดิการสังคมในจ�ำนวนจ�ำกัด ต้อง

จัดสรรให้เพียงพอต่อกิจกรรมต่างๆ ที่น�ำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในพื้นที่รวมถึงสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและ
คนพิการในจ�ำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยยังชีพส�ำหรับผู้สูงอายุ และ
ผู้พิการ ปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
ที่มีผลมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู้สูงอายุไม่มีอาชีพเสริมและ
บางคนสุขภาพไม่ดี ปัญหาด้านบุคลากร เช่น บุคลากรของเทศบาล
ขาดความรู้ด้านงานสวัสดิการสังคม และจ�ำนวนบุคลากรมีน้อย
อันมีผลมาจากการจัดโครงสร้างองค์กรของเทศบาลภายใต้ขอ้ จ�ำกัด
ของจ�ำนวนบุคลากร ท�ำให้การให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้สูงอายุไม่ตอบสนองปัญหา ที่แท้จริงและไม่ครอบคลุมจ�ำนวน
ผู ้ สู ง อายุ ปั ญ หาดั ง กล่ า วปลั ด เทศบาล พนั ก งานเทศบาลกอง
สวัสดิการสังคมทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน/หมู ่ บ ้ า น และ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย
เสนอแนวทางพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ดังนี้
		 4.1 พั ฒ นาปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการจั ด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องสนใจและ
ให้ความส�ำคัญกับการจัดสวัสดิการสังคม โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรม
เพื่อผู้สูงอายุ จัดเตรียมสถานที่ส�ำหรับการจัดกิจกรรม มีการปรับ
โครงสร้างองค์กร 2) เพิ่มพูนความรู้บุคลากรในการปฏิบัติงาน
3) มีการเพิม่ หรือปรับเปลีย่ นนโยบายการบริหาร จัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 4) พัฒนาภาวะผู้น�ำให้ผู้บริหารและ
บุคลากรทีใ่ ห้บริการด้านสวัสดิการสังคม เพือ่ ให้เกิดวิสยั ทัศน์ในการ
ท�ำงาน มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ประสานความร่วมมือกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
6) ทรัพยากรนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อ
จ�ำกัดเรือ่ งจ�ำนวนบุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา เทศบาลต้อง
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ให้เพียงพอ
รวมถึงจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เช่น การจัดบริการ
รถรับ-ส่ง ส�ำหรับการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเพื่อตรวจสุขภาพ และ
6) การบริหารจัดการ ผูบ้ ริหารต้องท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยการวางแผนงาน
และน�ำปัจจัย 4Ms ได้แก่ คน (Man) ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติและ
ประชาชน โดยทุกฝ่ายจะต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
เงินงบประมาณ (Money) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กิจกรรม/
โครงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือเครื่องใช้ (Machine)
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ต้องจัดหาให้เหมาะสม เพียงพอต่อการด�ำเนิน
กิจกรรม และการบริหารจัดการ (Management) ที่ผู้บริหารต้อง
ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยการ เริม่ จากการวางแผน การน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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การปฏิบตั ติ ามแผนการตรวจสอบติดตามประเมินผล และน�ำผลการ
ประเมินมาพัฒนางานต่างๆ
		 4.2 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการ
สังคมให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ควรส่งเสริมให้ครอบครัวช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
ด้วยการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมพัฒนาตนเอง สรรหาบุคลากร จัดสรร
งบประมาณ และจัดกิจกรรมให้ตรงกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) ด้านรายได้ ซึง่ เป็นเบีย้ ยังชีพทีจ่ า่ ยให้ผสู้ งู อายุเป็นประจ�ำทุกเดือน
และไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เทศบาลต้องหาวิธีการสร้างอาชีพให้
ผู้สูงอายุ จัดท�ำกองทุนสวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออม
ให้เป็นรูปธรรม เทศบาลต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างอาชีพเพื่อ
ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 3) ด้านที่พักอาศัย
ควรขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมทีพ่ กั
อาศัยให้กับผู้สูงอายุด้วยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์ 4) ด้านนันทนาการ เทศบาลควรมีกิจกรรมด้าน
นันทนาการให้กับผู้สูงอายุ เช่น จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ การประชุม
ประจ�ำเดือน มีสโมสรผู้สูงอายุส�ำหรับการออกก�ำลังกาย พักผ่อน
ตรวจสุขภาพ และเป็นศูนย์ธรรมะ 5) ด้านความมัน่ คงทางสังคมและ
การคุม้ ครอง เทศบาลควรคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
จัดหน่วยเคลือ่ นทีด่ า้ นความมัน่ คงและการคุม้ ครอง ให้คำ� แนะน�ำกับ
ผู้สูงอายุให้เข้าใจสิทธิต่างๆ มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาดูแล 6) ด้านการสร้างบริการ
และเครือข่ายเกื้อหนุน จัดหาบุคลากรงานด้านสวัสดิการสังคม
ให้กับผู้สูงอายุ จัดสรรงบประมาณ และขอความร่วมมือกับภาค
เอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
		 จากแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ
ผูส้ งู อายุ ทีส่ ำ� คัญคือ เทศบาลควรขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องงบประมาณ บุคลากร
และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูง
อายุเป็นนโยบายสาธารณะ การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นกระ
บวนการจัดการ และประสานกิจกรรมต่างๆ เพือ่ น�ำไปเปลีย่ นแปลง
สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่ต้องแสวงหาวิธีการและแนวทางการปรับปรุงนโยบายให้
เอื้ออ�ำนวยกิจกรรมให้เกิดผลส�ำเร็จ ซึ่ง Meter and Horn (1975,
p.4) กล่าวว่าตัวแปรส�ำคัญที่มีผลต่อการแปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรนโยบาย การ
สื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายระหว่างองค์กรต่างๆ คุณสมบัติ
ของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ สภาพทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
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รวมถึงคุณสมบัตอิ งค์กร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยพร พิบลู
ศิริ (2551) พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการ ได้แก่
ปัจจัยองค์กร และการบริหารจัดการ ภาวะผู้น�ำ และปัจจัยการรวม
กลุ่มของสมาชิก และสอดคล้อง กับผลการศึกษาของสุดารัตน์
สุดสมบูรณ์ (2557) ที่พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
เป็นระบบบริการทางสังคมเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาและ
ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมให้มีความเป็นธรรมและได้มาตรฐาน
ในทุกด้าน โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์สทิ ธิทปี่ ระชาชนควร
จะได้ รั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ ยั ง ขาดแคลนบุ ค ลากร
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยตรง และรัฐบาลจัดสวัสดิการ
ให้ผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ การจัด
สวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุจะต้องมีการบูรณาการจากหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรองรับ
จ�ำนวนผูส้ งู อายุทมี่ จี ำ� นวนเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ มุง่ เน้น
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม
และประเทศชาติ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัญญาณัฐ
ไฝค�ำ (2557) พบว่า ปัจจัยส�ำคัญของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ
ที่มีผลต่อการบริหารจัดการผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แก่ การจัด
ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลงานด้ า นผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
สนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่าย
การท�ำงานด้านผู้สูงอายุ การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านผู้สูงอายุ
ร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการพัฒนา
บุคลากรในท้องถิน่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการดูแลผูส้ งู อายุเพือ่ ให้
ท�ำงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับตามกฎหมาย
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