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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.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย 2) ปัจจยัทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธิใ์นการจดัสวสัดกิารสงัคมให้กบัผูส้งูอายขุองเทศบาลในภาคตะวนัตกของประเทศไทย 3) ปัญหา

และอุปสรรคต่อการด�าเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย 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

รายบคุคลจากการสัมภาษณ์ปลดัเทศบาล พนกังานเทศบาลกองสวสัดกิารสงัคม อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน/ชุมชน ผูน้�าชมุชน/

หมู่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชน จ�านวน 75 คน

 ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการจัดสวสัดกิารสงัคมให้กบัผูส้งูอายขุองเทศบาลในภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารงาน ภาวะผู้น�า บุคลากรผู้ให้บริการ การบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ ทรัพยากรนโยบายและความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ

ผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล รองลงมา  

ด้านความมัน่คงทางสงัคมและการคุม้ครอง ด้านรายได้ ด้านนนัทนาการ ด้านการสร้างบรกิารและเครอืข่ายการเกือ้หนนุ และล�าดบัสดุท้าย 

คือ ด้านที่พักอาศัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย  

มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย และความร่วมมือของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทรพัยากรนโยบาย การบรหิารจดัการ โครงสร้างองค์กร และนโยบายการบรหิารงาน สามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธิใ์น

การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุได้ร้อยละ 73.90 

 ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่  

งบประมาณการจดัสวสัดิการส�าหรบัผูส้งูอายไุม่เพยีงพอ บคุลากรด้านสวสัดกิารสงัคมของเทศบาลมน้ีอยท�าให้งานล่าช้า ให้บรกิารไม่ทัว่ถงึ 

เทศบาลบางแห่งไม่มกีองสวสัดกิารสงัคม ผูส้งูอายไุด้รบัเบีย้ยงัชพีไม่เพยีงพอต่อการด�ารงชพี เทศบาลให้บรกิารไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

ของผู้สูงอายุ และข้อจ�ากัดในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหาดังกล่าวผู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเสนอ

แนวทางการพฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมให้กบัผูส้งูอายขุองเทศบาลในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ได้แก่ 1) ด้านสขุภาพและการรกัษา

พยาบาล เทศบาลควรส่งเสริมให้ครอบครัวช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว รวมกลุ่มท�ากิจกรรมพัฒนาตนเอง สรรหาบุคลากร 

และจัดสรรงบประมาณ จัดกิจกรรมให้ตรงกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) ด้านรายได้ เทศบาลจะต้องหาวิธีการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ ก่อตั้ง

กองทนุสวสัดกิารส�าหรบัผูส้งูอาย ุส่งเสรมิการออมให้เป็นรปูธรรม ส่งเสรมิให้ประชาชนมรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชพี 3) ด้านทีพ่กัอาศัย 
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เทศบาลควรขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ส�าหรับการซ่อมแซมที่พักอาศัย

ให้กับผู้สูงอายุ 4) ด้านนันทนาการ เทศบาลควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน เช่น งานวันปีใหม่ วันสงกรานต์ การประชุม

ประจ�าเดอืน มสีโมสรส�าหรบัผูส้งูอาย ุ5) ด้านความมัน่คงทางสังคมและการคุ้มครอง เทศบาลต้องคัดเลอืกบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

จัดหน่วยเคล่ือนที่ด้านความม่ันคงและการคุ้มครอง ให้ค�าแนะน�ากับผู้สูงอายุให้มีความเข้าใจสิทธิต่างๆ มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาดูแล เป็นต้น 6) ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน จัดหาบุคลากรงานด้านสวัสดิการ

สงัคมให้กบัผูส้งูอาย ุจดัสรรงบประมาณ และขอความร่วมมือกบัภาคเอกชนหรอืหน่วยงานอืน่ๆ เพือ่ให้การสนบัสนนุงบประมาณ และวสัดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ค�าส�าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ เทศบาลในภาคตะวันตก

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การเข ้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วและ 

มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และตามมาด้วย

ประเทศก�าลังพัฒนา เมื่อมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ก็จะท�าให้

ปัจจัยการผลิตด้านแรงงานลดลง การออมลดลง รัฐบาลจ�าเป็นต้อง

เพ่ิมงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมและการรักษา

พยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ท�าให้

การลงทุนลดลง รายได้ประชาชาติลดลง การท่ีแรงงานลดลงอาจ

แก้ไขโดยน�าเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนหรือใช้

แรงงานต่างด้าว ซึง่จะมผีลท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายแรงงานมากขึน้ 

ถ้าหากไม่มกีารเตรียมความพร้อมการจดัสรรทรพัยากรแรงงานท่ีลด

ลงกจ็ะมผีลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกจิ และสังคม จนท�าให้

รายได้ประชาชาติลดลง ซ่ึงในการเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุจะท�าให้

โครงสร้างของประชากรเปลีย่นไป ในขณะทีส่ดัส่วนของผูส้งูอายมุาก

ขึน้แต่คนวัยท�างานกลบัลดลง จะท�าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกจิ

และสังคมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านผลผลิตท่ีจะมีผลโดยตรง

ต่อการผลติเพราะในขณะทีว่นัท�างานเท่าเดมิ แต่ก�าลงัแรงงานกลบั

ลดลงก็อาจจะท�าให้ค่าแรงสูงขึ้นเพราะขาดแคลนแรงงาน ท�าให้ 

ผู ้ประกอบการอาจใช้วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

โดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน  

หรือการน�าเข้าแรงงานต่างด้าว ผลท่ีตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  

คือ เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น

 เมื่อจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมา คือ การลงทุน และ

การออมลดลง เนือ่งจากผูท้ีอ่ยูใ่นวยัสงูอาย ุหรอืวยัเกษยีณขาดราย

ได้หรอืมรีายได้น้อยลง ท�าให้เงนิออมน้อยลง ในขณะทีค่นวยัท�างาน

ต้องรับภาระมากขึ้นมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นท�าให้เงินออมลดลงและ 

เงินลงทุนลดลง รัฐบาลต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการมากขึ้น

เพื่อบริการสังคมทางด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผลที่ตามมา คือ  

ถ ้าหากสัดส่วนผู ้สูงอายุมีมากข้ึนก็ท�าให ้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาต ิ(GNP) หรอืรายได้ประชาชาตลิดลงรายได้เฉลีย่ต่อบคุคล 

และผลิตภาพการผลิตก็ลดลงตามไปด้วย ส่วนด้านการคลังและ 

งบประมาณของรัฐบาลจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ส�าหรับผลกระทบทาง

สังคมจะมีปัญหาผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง ขาดความอบอุ่นมีผลต่อ 

สภาพจิตใจ ปัญหาด้านจิตใจนั้นจะเห็นได้จากเมื่ออยู่ในวัยเกษียณ

อายุไม่ได้ท�างาน ก็จะท�าให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา ไม่ภาคภูมิใจ เหมือน

เป็นภาระของลูกหลาน รู้สึกน้อยใจ มีอาการซึมเศร้า จ�าเป็นต้อง

ให้การดูแลเอาใจใส่ บางรายจะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษา

พยาบาล ท�าให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นขณะที่รายได้ยังคง 

เท่าเดิม หรือบางครอบครัวมีรายได้ไม่แน่นอนท�าให้ผู้สูงอายุมี 

ความเป็นอยู่ที่ล�าบาก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558)  

โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ  

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึง

นโยบายการวางแผนครอบครัว หรือการควบคุมการมีบุตรจาก

นโยบายการวางแผนครอบครัวให้มีบุตรน้อยลงเน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจเปลี่ยนไป 

 จากสภาพการเปลีย่นแปลงดังกล่าว ประเทศไทย มกีาร
ตื่นตัวและเตรียมการ เพ่ือรับการดูแลประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ
มากข้ึน รัฐบาลได้ให้ความสนใจเร่ืองผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2525 โดยน�านโยบายผูส้งูอายมุาใช้ใน การพฒันาประเทศ และ
ได้มกีารพฒันาการรปูแบบการด�าเนนิงานด้านผูส้งูอายเุรือ่ยมา 
เช่น การก�าหนดหน่วยงานภาครัฐที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานผู้สูง

อายุ ได้แก่ 1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ

สวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้  

คนไร้ท่ีพึ่ง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และส�านักส่งเสริมและ

พิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ

ได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพ พิทักษ์สิทธิ 2) กระทรวงแรงงาน  

โดยส�านักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการประกันสังคม  

กรณีชราภาพ และกรมจัดหางาน เป็นหน่วยงานศูนย์กลางติดต่อ
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ประสานให้แก่ผูส้งูอายทุีต้่องการท�างาน และบริษทัต่างๆ ทีต้่องการ

รับผู้สูงอายุเข้าท�างาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท�าหน้าท่ีฝึกอบรม 

ผูด้แูลผูส้งูอายทุัง้ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 3) กระทรวง

ศึกษาธิการ มอบหมายให้ส�านักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 

(กศน.) และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ส.ช.)  

เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและ

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยหลายรูปแบบ จัดท�าหลักสูตรการ

ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งติดตามและควบคุมการด�าเนินงานของหน่วย

งานภาครัฐ และเอกชน 4) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กรมอนามัย 

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต  

ท�าหน้าท่ีพัฒนาส่งเสรมิสขุภาพ เฝ้าระวงัป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟสูขุภาพ

อนามัยผู ้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพการบริการดูแลผู ้สูงอายุให้ได้

มาตรฐาน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง

ผ่านระบบสาธารณสขุมลูฐาน ตลอดจนจัดโครงการรณรงค์เผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ค�าปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

5) ส�านักงานประกันสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการด�าเนิน

การให้สวสัดิการด้านการรกัษาพยาบาลแก่กลุม่ผูส้งูอาย ุสถาบนัวจิยั

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ท�าหน้าที่ด้านวิชาการที่ศึกษาวิจัย หรือ

สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเร่ืองที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ในประเดน็ต่างๆ 6) กรงุเทพมหานคร ท�าหน้าทีด่แูลผูส้งูอายทุีอ่าศยั

ในเขตกรุงเทพมหานคร 7) กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมการ

พัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีพัฒนาส่งเสริมกลุ่มต่างๆ  

ในชุมชนให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีศักยภาพ และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วย

งานทีท่�าหน้าทีเ่กีย่วกบัภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ซ่ึงรบั

ผดิชอบงานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและกิจกรรมในชมุชนทีเ่กีย่วกบัผูส้งู

อายุ โดยการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8) กระทรวงคมนาคม 

ได้ลดค่าโดยสารรถไฟ ครึ่งราคา มีการจัดที่นั่งส�าหรับผู้สูงอายุในรถ

ประจ�าทาง และมีการรณรงค์ให้ประชาชนเอื้อเฟื้อท่ีน่ังแก่ผู้สูงอายุ  

9) กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา ได้แก่ การกฬีาแห่งประเทศไทย 

เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท�าหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพให้กับ

ประชาชน โดยใช้กฬีาเป็นสือ่ ในส่วนผูส้งูอายไุด้จัดท�าโครงการและ

กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 10) ส�านัก

นายกรฐัมนตร ีโดยกรมประชาสมัพนัธ์ ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานกลาง

ในการเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตลอดจนรณรงค์ ให้ประชาชน

และสื่อมวลชนให้เห็นความส�าคัญของผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ 

(ส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2549)

 จากข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านผู้สูงอายุ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหรือบริการที่ส�าคัญ

ประการหนึ่งต้องด�าเนินการให้กับประชาชนในพื้นที่ ก็คือการ

สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ 

ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.

2546 ได้ประกาศใช้ซึ่งระบุเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับ 

ความคุ้มครอง โดยเป็นภารกิจที่รัฐโอนมาให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดูแล โดยสร้างสรรค์ด�าเนินการตามก�าลังความสามารถ 

และศักยภาพที่ตนเองมีอยู่

 ภาคตะวันตกของประเทศไทยมี 5 จังหวัด ประกอบด้วย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และจังหวัดตาก ซ่ึงทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวมีจ�านวน

ประชากรผูส้งูอาย ุดงันี ้จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ มปีระชากรผูส้งูอายุ 

จ�านวน 76,090 คน จังหวัดเพชรบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ จ�านวน 

79,974 คน จังหวัดราชบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ จ�านวน 139,888 

คน จังหวัดกาญจนบุรี มีประชากรผู้สูงอายุ จ�านวน 113,872 คน 

และจังหวัดตาก มีประชากรผู้สูงอายุจ�านวน 66,817 คน (กรมการ

ปกครอง, 2558) ในจ�านวนผู้สูงอายุดังกล่าว มีทั้งผู้สูงอายุท่ีเป็น

ข้าราชการบ�านาญ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และผู้สูงอายุในกลุ่ม

ฐานะทางเศรษฐกิจอื่น โดยภาคตะวันตกมีสภาพการณ์ท่ีแตกต่าง

จากภาคอื่นๆ กล่าวคือ ทั้งห้าจังหวัดเป็นจังหวัดท่ีมีพื้นกว้างใหญ่

มาก และอยูต่ดิชายแดนประเทศเพือ่นบ้าน คอื ประเทศพม่า มพีืน้ท่ี

เป็นสวนป่า เทือกเขาสลับซับซ้อน และมีแนวเขากระจายอยู่ทั่วไป 

เช่น อ�าเภอหวัหิน อ�าเภอปราณบรุ ีอ�าเภอสามร้อยยอด อ�าเภอกยุบรุี 

อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ�าเภอแก่ง

กระจาน อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ปัญหาการ

คมนาคมไม่สะดวก เช่น อ�าเภอทองผาภูมิ อ�าเภอสังขละบุรี อ�าเภอ

ไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ีอ�าเภอสวนผึง้ และอ�าเภอปากท่อ จงัหวัด

ราชบุรี มีพื้นท่ีเป็นป่าและเทือกเขาสูง และมีภูเขาสูงร้อยละ 65  

ของพื้นที่ทั้งหมด เช่น จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ประกอบด้วย 

เชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ เช่น พม่า มอญ กระเหรี่ยง ชาวเขาเผ่าต่างๆ  

มปีระชากรทีเ่ป็นผูส้งูอายกุระจายอยูท่ัว่ทกุจงัหวดั ท�าให้การบรกิาร

ด้านสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในภูมภิาคนีเ้ป็นไปด้วยความยากล�าบาก (กรมทรพัยากรธรณี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2551)

 อีกทั้งป ัญหาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมส�าหรับ 

ผู้สูงอายุนั้น ยังขาดการมีส่วนร่วม การเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมทั้งการให้บริการสวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอาย ุ

ยงัไม่มกีารก�าหนดมาตรฐานทีช่ดัเจน เพราะไม่มกีารก�ากบัดแูลและ

ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐาน รวมทั้งขาดการสื่อสารเผยแพร่

ข้อมลูให้ผูเ้กีย่วข้องรบัทราบอย่างทัว่ถงึ อีกทัง้แนวทางการสนบัสนนุ

จากภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการ เช่น 

นโยบายหรือแผนการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ งบประมาณ  
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ตลอดจนแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะสนับสนุนช่วยเหลือ  

ผู ้เดือดร้อน แต่ยังขาดการส�ารวจข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้สูงอายุ อีกด้วย 

 จากปัญหาดังกล่าว การส�ารวจการด�าเนินการจัดสวัสดิการ

สังคมให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น ดังน้ันการศึกษาผลสัมฤทธิ์ 

ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู ้สูงอายุของเทศบาลในภาค 

ตะวนัตกของประเทศไทย ซึง่ผลการศึกษา ครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางการ

จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ์จะท�าให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทุรกันดารได้รับการจัดสวัสดิการ

สังคมอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อผลสัมฤทธิ์ ในการจัด 

สวัสดิการสังคมให้กับผู ้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตก 

ของประเทศไทย 

 3.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทยที่เกิดจากปัจจัยท่ีส ่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย เช่น โครงสร้างองค์กร บุคลากรผู้ให้บริการ นโยบาย

การบริหารงาน สภาพแวดล้อมขององค์การ ภาวะผู้น�า ทรัพยากร

นโยบายการบริหารจัดการ และความร่วมมือของหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง และศกึษาปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิจากผลสมัฤทธิใ์นการ

จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย เช่น ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ 

ด้านทีพ่กัอาศยั ด้านนนัทนาการ ด้านความมัน่คงทางสงัคมและการ

คุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน

 4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้

กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย

สมมติฐานในการวิจัย
 1. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ

จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย

 2.  ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ใน

การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตก

ของประเทศไทย

 3.  ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงาน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ในการจดัสวสัดกิารสงัคมให้กับผูส้งูอายขุองเทศบาลในภาคตะวันตก

ของประเทศไทย

 4.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์การ ส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคม ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล 

ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

 5.  ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�าส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย

 6.  ปัจจัยด้านทรัพยากรนโยบายส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ 

ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวัน

ตกของประเทศไทย

 7.  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ

จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล ในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย

 8.  ปัจจัยด้านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล

ในภาคตะวันตกของประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ปลัดเทศบาล พนักงาน

เทศบาลกองสวัสดิการสังคมที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 

ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น�าชุมชน/

หมู ่บ ้าน และตัวแทนภาคประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลใน 

ภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก 

รวมทั้งสิ้น 133 เทศบาล

 2. ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้

  2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์

ในการจดัสวสัดกิารสงัคมให้กับผูส้งูอายขุองเทศบาลในภาคตะวันตก

ของประเทศไทย ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร บุคลากรผู้ให้

บริการ นโยบายการบริหารงาน สภาพแวดล้อมขององค์การ  

ภาวะผู้น�า ทรัพยากรนโยบาย การบริหารจัดการ และความร่วมมือ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.2 ตวัแปรตาม คอื ผลสมัฤทธิใ์นการจดัสวสัดกิารสงัคม

ให้กับผู ้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

ประกอบด้วย ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้  

ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคมและ 

การคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมือที่ใช้ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายข้อมูลของเทศบาล 
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย ใช ้ค ่าสถิติพื้นฐานคือ 
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
 2.  วิเคราะห ์ข ้อมูลเพื่ออธิบายป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อ 
ผลสมัฤทธิใ์นการจดัสวสัดกิารสงัคมให้กบัผูส้งูอายขุองเทศบาล
ในภาคตะวันตกของประเทศไทย และผลสัมฤทธิ์ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ของเทศบาลในภาคตะวันตก 
ของประเทศไทย และใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู ้สูงอายุของเทศบาลใน 
ภาคตะวันตกของประเทศไทย และใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่  
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคมที่ปฏิบัติงาน

ด้านสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน/

ชุมชน ผู้น�าชุมชน/หมู่บ้าน และตัวแทนภาคประชาชนในเขตพื้นท่ี

เทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย จ�านวน 5 จังหวัด  

รวมทั้งสิ้น 133 เทศบาล โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 1.  ระดับปฏิบัติของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ได้แก่ โครงสร้างองค์กร นโยบายการบริหารงาน ภาวะผู้น�า 

และอยู่ในระดับมาก ได้แก่ บุคลากรผู้ให้บริการ การบริหารจัดการ 

สภาพแวดล้อมขององค์การ ทรัพยากรนโยบาย และความร่วมมือ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามล�าดับ

 2. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของ

เทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมมีผลสัมฤทธิ์อยู่

ในระดับมาก ล�าดับแรกคือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  

รองลงมา ด้านความมั่นคงทางสังคมและการคุ้มครอง ด้านรายได้ 

ด้านนันทนาการ ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

และล�าดับสุดท้าย คือ ด้านที่พักอาศัย

 3.  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัย ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์

ในการจดัสวสัดกิารสงัคมให้กบัผูส้งูอาย ุมคีวามสมัพนัธ์ทศิทางเดยีว

กับผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล 

ในภาคตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ในด้าน

สุขภาพและการรักษาพยาบาลระดับค่อนข้างสูง มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกับด้านรายได้ระดับสูง มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียว

กับด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคมและ

การคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

ระดับค่อนข้างสูงและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับภาพรวม 

ผลสัมฤทธ์ิในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล 

ในภาคตะวันตกระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสัมฤทธิใ์นการจดัสวัสดกิารสงัคม

ให้กบัผู้สูงอายขุองเทศบาลในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ทีร่ะดบั

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ความร่วมมือของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทรัพยากรนโยบาย การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร 

และนโยบายการบริหารงาน โดยปัจจัยทั้ง 5 ตัวร่วมกันพยากรณ์ 

ผลสัมฤทธ์ิในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลใน 

ภาคตะวันตก ได้ร้อยละ 73.90 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ ในรูป

คะแนนดบิเท่ากบั 0.917 และค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์พหคุณูมค่ีา

เท่ากับ 0.859

 4. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนนิการจดัสวสัดิการสงัคม

ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว่า 

การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุมีปัญหาส�าคัญๆ ได้แก่ ปัญหา

ด้านงบประมาณ ไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ 

ต่อการ ด�ารงชีพ ปัญหาด้านบุคลากร เช่น ความรู้ด้านสวัสดิการ

สังคม จ�านวนบุคลากรมีน้อยที่มีผลมาจากการจัดโครงสร้างองค์กร

ของเทศบาลภายใต้ข้อจ�ากัดของจ�านวนบุคลากร การให้บริการไม่

เพยีงพอต่อความต้องการของผู้สูงอาย ุไม่ตอบสนองปัญหาทีแ่ท้จรงิ 

และไม่ครอบคลุมจ�านวนผู้สูงอายุ  

 5. แนวทางการพฒันาผลสัมฤทธิใ์นการจดัสวสัดกิารสงัคม

ให้กับผู้สูงอายุ ของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย

  5.1 ด้านสขุภาพและการรกัษาพยาบาล ควรส่งเสรมิให้

ครอบครวัมคีวามเข้มแขง็ สามารถช่วยเหลือตนเองและดแูลผูส้งูอายุ

ในครอบครัว มีหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น จัดสวนสุขภาพหรือลาน ออกก�าลังกาย การสนับสนุนให้ 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลด�าเนินงานด้านสุขภาพอนามัย 

และมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เทศบาลเป็น 

ผูด้�าเนนิงาน การจดัตัง้กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตใินระดบั

ท้องถิ่น การสาธารณสุขมูลฐาน หรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

หรือการจดัตัง้ศนูย์บรกิารทางสงัคมผูส้งูอาย ุเทศบาลมนีโยบายการ

ด�าเนินการจัดตั้ง การพัฒนาความรู้กับบุคลากร ด้วยการอบรม  

ให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีท�าหน้าท่ีประจ�า พร้อมเปิดหลักสูตรการ

ท�าความเข้าใจเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่น�าไปสู่การปฏิบัติและ

พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัด

สวัสดิการสังคม ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของ

ประเทศไทย การแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย 

โดยเริม่ต้นจากการเสรมิสร้างสขุภาพชมุชนด้วยการรณรงค์ให้มกีาร

ออกก�าลังกาย ให้ความรู้เรื่องอาหารการกิน เพื่อให้ประชาชนเลือก

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และยังส่งเสริมความรู้กับผู้สูงอายุ

ในเรื่องโภชนาการ ควรมีการวางแผนและหาแนวทางปฏิบัติให้

สอดคล้องกันเพื่อให้การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ 

การให้บริการของเทศบาลยังขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ประชาชนมารับบริการต้องเสียเวลาในการรอคอย

  5.2 ด้านรายได้ เทศบาลควรติดต่อสื่อสาร ไปยัง 

ผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อให้มาลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพภายในเดือน

พฤศจกิายนของทกุปี เจ้าหน้าทีค่วรมคีวามรูม้าให้บรกิาร หรอือบรม

ให้ความรู้กับอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี ต้องหาวิธี

การสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ จัดท�ากองทุนสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ 

ยึดหลักการให้ผู้สูงอายุในพื้นท่ีมีส่วนร่วมด�าเนินการ และจัดท�า

กจิกรรมทีเ่ก่ียวกบัการสร้างอาชีพ การออม การดแูลสขุภาพ ให้เป็น

รูปธรรม และมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์ให ้

ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิและการเข้าถึงการจัดสวัสดิการสังคม ที่ทาง

เทศบาลจัดให้ ควรมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุเพราะปัจจัย

ค่าครองชพีสงูขึน้ จงึท�าให้เบีย้ยงัชพีทีจ่่ายให้กบัผูส้งูอายไุม่เพยีงพอ

ต่อการด�ารงชวีติ และควรเพิม่เรือ่งสทิธใินการดแูลสขุภาพเพือ่ไม่ให้

เป็นภาระ

  5.3 ด้านทีพ่กัอาศยั เทศบาลควรให้ความช่วยเหลอืหรอื

ร่วมมอืกับหน่วยงานอืน่ เช่น พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

จังหวัดให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับปรับปรุงสถานที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

มรีะเบยีบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยตรง ส่งเสรมิ

การจัดสวัสดิการด้านที่อยู ่อาศัยให้กับผู ้สูงอายุที่ครอบครัวไม่

สามารถดูแลได้ และมีการติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ส�าหรับซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

  5.4  ด้านนันทนาการเทศบาลควรประชาสัมพันธ์งาน

หรือกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ทศบาลจดัเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุและส่งเสริมความ

รู้ความเข้าใจบทบาทของผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน 

และเพิ่มทักษะการส่ือสารของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุ จัดตั้งสโมสรผู้สูงอายุเพื่อเป็นศูนย์ธรรมะ เพื่อใช้เป็น

สถานที่ออกก�าลังกาย พักผ่อน ตรวจสุขภาพ ฝึกอาชีพ ศูนย์บริการ

ให้ค�าปรึกษาและบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม เน้นการมีส่วนร่วม

ของผู้สูงอายุ ควรให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

เป็นหลัก เพราะผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

  5.5 ด้านความม่ันคงทางสงัคมและการคุม้ครองเทศบาล

ควรสรรหาบุคลากรที่จะด�าเนินการให้มีความรู ้ความสามารถ 

ที่สอดคล้องกับงานสวัสดิการสังคม โดยมีการคัดเลือกบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และจัดโครงการหรือกิจกรรมให้

ครอบคลมุ เทศบาลต้องได้รบัความร่วมมอืจากกองสาธารณสขุและ

ส่ิงแวดล้อม มีการจัดหน่วยเคล่ือนที่ด้านความมั่นคงทางสังคมและ

การคุ้มครอง มีการให้ค�าแนะน�า ประสานงานสิทธิต่างๆ ของ 

ผู้สูงอายุ เทศบาลต้องมีการประสานงานกับอ�าเภอในการให้ความ

ช่วยเหลือดแูลผู้สูงอายตุามแนวชายแดน โดยมหีน่วยชดุรกัษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) ช่วยดูแล

  5.6 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

เทศบาลควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจังและ

ต่อเนือ่ง หน่วยงานต้นสงักดัควรเข้ามาตรวจสอบตดิตาม เพือ่หาข้อ

เทจ็จรงิ และหาแนวทางแก้ไขให้ตรงประเดน็ เทศบาลควรมกีารร่วม

มือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างทั่วถึงและ 

การประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการสังคมให้มากขึ้น เพื่อพัฒนา

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มการให้บริการกับผู้สูงอายุใน

ด้านต่างๆ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยผลสัมฤทธ์ิในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ 

ผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลกับเทศบาล ทุกระดับใน 5 จังหวัดของภาคตะวันตก

ของประเทศไทย ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคม 

ให้กบัผู้สูงอายุ ของเทศบาลในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ในภาพ

รวมมีการปฏิบัติระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน

โครงสร้างการบริหารงาน มีการจัดท�าโครงสร้างการบริหารงาน  
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ด้านสวัสดิการสังคมไว้เป็นหน่วยงานหน่ึงขององค์กร หน่วยงาน

สวัสดิการสังคมมีสายการบังคับบัญชา ตามต�าแหน่งหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ การจัดสวัสดิการ

สังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร

งานท่ัวไป ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  

และฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง 

ปรบัโครงสร้างองค์กร สรรหาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ

มคีวามพร้อมทีจ่ะให้บรกิาร ก�าหนดนโยบายการจดัสวัสดกิารสงัคม

ให้กับผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ก�าหนดไว้ จดัสรรทรพัยากรอย่างเพยีงพอและเหมาะสมมรีะบบการ

บรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้มกีารประสานความร่วมมอืกับ

หน่วยงานในท้องถ่ิน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนิน

กิจกรรม เริ่มตั้งแต่การวางแผน กระบวนการท�างาน การติดตาม

ประเมินผล เป็นต้น ดังที่ Meter and Horn (1975) กล่าวว่า การ

แปลงนโยบายไปสูก่ลไก และขัน้ตอนการปฏบิตั ิจะช่วยให้หน่วยงาน

ประสบผลส�าเร็จ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจะช่วยให้เพิ่มขีด

ความสามารถการปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 2. ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของ

เทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่

ในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

  2.1 ด้านสขุภาพและการรักษาพยาบาล  การจดับริการ

ทางการแพทย์และการบรกิารสาธารณสขุ ให้ผูส้งูอายเุป็นกรณพีเิศษ 

เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ในการรกัษาพยาบาล เช่น การจัดให้มหีน่วย

กู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน และรถพยาบาล (Ambulance) เพื่อบริการรับ- 

ส่งผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไปรักษาต่อยังหน่วย

พยาบาลประจ�าต�าบล โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตามความ

จ�าเป็นแล้วแต่กรณี และมีการบริการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้สูงอายุ โดย

ด�าเนนิการร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล และอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน/ชุมชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ 

การป้องกนัโรคต่างๆ แก่ผูส้งูอาย ุ และผูด้แูลผูส้งูอายเุป็นรายบคุคล  

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่อยู่ติดบ้าน ติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีภาวะ 

พึ่งพิง สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ เทศบาลได้มีการจัดสวัสดิการ

สังคมให้กับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ โดยก�าหนดให้มีการสร้างบริการ

และเครือข่าย รวมถึงการส่งเสริมสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุตาม 

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 การอ�านวยความสะดวกและการดูแล

สุขภาพ โดยให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ การเข้า

สังคมและแก้ปัญหาการถูกทอดทิ้ง พร้อมขยายผลปราชญ์ชาวบ้าน 

และนโยบายรัฐบาลได้มีการจัดท�าศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก

ประกันสุขภาพภาพแห่งชาติ (สป.สช.) มีการจัดอบรมให้ความรู้ใน

เรื่องต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุ เช่น การดูแลสุขภาพ การรับประทาน

อาหารที่เหมาะสมกับวัย การประกอบอาชีพเสริมที่ผู ้สูงอาย ุ

สามารถท�าได้ และจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนท่ีบ่อยครั้ง และสอบถาม 

ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นระยะๆ และจัดให้มีอาสาสมัคร 

ลงพ้ืนที่คัดกรองโรคกับผู้สูงอายุ ซึ่ง วรเดช จันทรศร (2551)  

กล่าวว่า การด�าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผล

เป็นส่ิงที่จะต้องขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด เพื่อให้

นโยบาย แผนงาน หรอืโครงการประสบความส�าเรจ็ ตามวตัถปุระสงค์

และภารกจิทีม่คีวามชดัเจน มกีารมอบหมายงาน และมกีารก�าหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  2.2 ด้านรายได้ การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิได้

รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  

ในชุมชน/หมู่บ้าน เทศบาลด�าเนินการแจกให้ครบทุกคน และมีการ

จัดบริการสวัสดิการด้านราย ได้แก่ ผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพ หรอืการฝึกหดัอาชพี สอดคล้องกบัการให้สัมภาษณ์ 

เทศบาลจัดให้มีการพบปะกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการฝึก

อบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบขั้นตอนการท�างาน เช่น การส่งเสริมอาชีพ

ให้ประชาชน ควรจัดให้มีกิจกรรมที่ท�าให้เกิดรายได้ให้กับผู้สูงอายุ 

และมกีารแจกเบีย้ยงัชพีให้กบัผู้สูงอาย ุการสนบัสนนุจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังที่ พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ได้ระบุ ไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ได้รับการ 

ถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดบริการสาธารณะแก่ชุมชน ประกอบกับ 

แผนปฏิบัติการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2543 โดยจัดให้มีการถ่ายโอนภารกิจกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งแผนดังกล่าวนี้ ก�าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

  2.3  ด้านที่พักอาศัยการจัดหาหรือประสานงานกับ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ เพือ่ให้บรกิารเครือ่งนุง่ห่มหรอืทีพ่กัอาศยัแก่

ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง และปรับปรุง

ซ่อมแซมบ้านและที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุที่ยากไร้หรือถูกทอดท้ิง  

โดยเทศบาลด�าเนนิการเอง หรอืประสานความร่วมมอืกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณ์ 

สอดคล้องกบัการให้สัมภาษณ์ เทศบาลได้น�าการจดัสวสัดกิารสงัคม

มาใช้ เพราะท�าให้ผูสู้งอายุมคีณุภาพชวีติดขีึน้ โดยจัดกจิกรรมหลาย

รปูแบบ เช่น จดัหาทีพ่กัอาศัยทีเ่หมาะสมให้ผู้สูงอายทุีไ่ม่มทีีพ่กัและ

ยากไร้ จัดโครงการซ่อมแซมที่พักให้กับผู้สูงอายุ ที่ยากจน ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการจัดหน่วย
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เคลือ่นที ่ทัง้นีก้ารให้บรกิารสงเคราะห์ผูส้งูอายตุามอ�านาจหน้าทีข่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประการหน่ึงคือ มาตรฐานด้านที ่

พักอาศัย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) ได้แก่  

1) บ้านพักคนชรา เป็นบริการที่พักอาศัยที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายและอารมณ์ ผูส้งูอายทุีป่ระสบปัญหา

ทางด้านการเงินหรือปัญหาอื่นๆ อันเป็นเหตุท�าให้แยกออกจาก

ครอบครัวหรือผู้มีรายได้น้อย 2) สถานพยาบาล เป็นสถานที่ให้

บริการที่พักอาศัยกับผู้สูงอายุ ท่ีต้องการรักษาพยาบาลเป็นประจ�า

และต่อเนื่องหรือต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด 3) บ้านพัก 

คนชราที่ต้องเสียค่าบริการ ส่วนหนึ่ง 4) บริการครอบครัวอุปการะ 

เป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวไร้ที่พึ่ง และ 5) การจัด

ที่พักอาศัยและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�าเป็นอย่างทั่วถึง 

  2.4 ด้านนันทนาการ มีการจัดท�าโครงการ สืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเก่ียวกับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมวัน 

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประเพณีสงกรานต์ การรดน�้าด�าหัว ประกอบกับ

ให้มีการพาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาแหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน  

แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ทาง

เทศบาลได้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรใน

เรือ่งการน�านโยบายไปปฏบิตั ิการจัดสรรงบประมาณอย่างเพยีงพอ 

และสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ส่วนของการจัดบริการสาธารณะ 

ให้ผูส้งูอายแุละการสงเคราะห์ผูส้งูอาย ุมาด�าเนนิการบรหิารงานของ

เทศบาลต�าบลบางเก่า มีการด�าเนินงาน คือ 1) การออกหน่วย

เคลื่อนที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 2) การออกหน่วยเคลื่อนที่

เย่ียมผูส้งูอายรุ่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 3) กจิกรรม

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และ 4) กิจกรรมนันทนาการส�าหรับ 

ผูส้งูอาย ุการน�าผลสมัฤทธ์ิในการจดัสวสัดกิารสงัคมมาใช้ ท�าให้ผู้สูง

อายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือทั้งสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิต อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยจัดให้มี

เครื่องออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพตามจุดต่างๆ ในชุมชน ดังที่  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (2548) ได้ก�าหนดมาตรฐานการ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านนันทนาการไว้ดังน้ี คือ 1) การจัดตั้งชมรม 

ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ ของ 

ผูส้งูอาย ุรวมทัง้เป็นการแลกเปลีย่นประสบการณ์ เป็นศูนย์กลางใน 

การจัดกิจกรรม ในวันส�าคัญทางศาสนา จัดทัศนศึกษาด้านศาสนา 

ด้านศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 2) มีศูนย์บริการผู ้สูงอายุ  

เพื่อให้ค�าปรึกษาผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว ใช้เป็นสถานที่

ออกก�าลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อนหย่อนใจ ท�างานอดิเรก 3) จัดตั้ง

สโมสรผู ้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู ้สูงอายุในการพักผ่อน  

ออกก�าลงักาย พบปะสงัสรรค์ การรบับริการตรวจสขุภาพ การเรยีน

อาชีพ การเรียนภาษา การรับปรึกษาปัญหาการบ�าเพ็ญประโยชน์

ให้สังคม เช่น สอนหนังสือ เล่านิทาน สอนดนตรี สอนลีลาศ  

ตลอดจนการเยี่ยมผู ้สูงอายุที่ เจ็บป่วยและพิการ 4) บริการ

นนัทนาการ งานรืน่เรงิ ในวนันกัขตัฤกษ์ 5) จดักจิกรรมนนัทนาการ

ร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน เครือข่าย และ 6) ทัศนศึกษา 

แหล่งธรรมชาติ ศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวนอกสถานที่ เป็นต้น 

  2.5  ด้านความม่ันคงทางสังคมและการคุ้มครองมีการ

รณรงค์ให้คนในครอบครัว และชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุว่า  

มคีวามส�าคญัต่อสังคม และชมุชนท้องถิน่ โดยจดักจิกรรมต่างๆ เช่น 

โครงการแม่ดีเด่น โครงการพ่อดีเด่น โครงการวันผู้สูงอายุ และการ

จดัสิง่อ�านวยความสะดวกและความปลอดภยัแก่ผูส้งูอาย ุในอาคาร

สถานที่ เช่น ทางลาด ราวบันได รถเข็นส�าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา

ด้านข้อหรือเข่า ห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุ ยานพาหนะ และบริการ

อื่นๆ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ เทศบาลน�าผลสัมฤทธิ์จากการ

ประเมนิการจดัสวสัดกิารสงัคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผูส้งูอายุ 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่มาปฏิบตั ิมาใช้ก�าหนดแนวทางการ

จดับรกิารสาธารณะกบัผู้สูงอายใุห้เกิดประสิทธภิาพ โดยได้รบัความ

ร่วมมอืจากกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มกีารจดัหน่วยเคล่ือนที่

ด้านความมั่นคงทางสังคมและการคุ ้มครอง การให้ค�าแนะน�า 

ประสานงานสิทธต่ิางๆ ของผู้สูงอาย ุดังแนวคิดของ บหุลัน ทองกลบี 

(2550) ท่ีได้ก�าหนดแนวทางการพฒันาระบบสวัสดกิารสังคมส�าหรบั

ผู้สูงอายุ ไว้ดังนี้ 1) ภาครัฐจะต้องมีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการ

ให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ จากเชิงรับมาเป็นเชิงรุก และ

วิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง 

2) รัฐจะต้องสนับสนุนให้มีการด�าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน  

โดยรัฐท�าหน้าที่เป็นพี่เล้ียง รัฐบาลจะต้องวางแนวนโยบายกว้างๆ 

เช่น การสร้างอาชพีและรายได้ ส่งเสรมิการออม 3) รฐัควรสนบัสนุน

ด้านงบประมาณต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และ 

อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 4) รัฐควรยืดการเกษียณอายุของ

บุคลากรในสาขาอาชีพที่จ�าเป็น 5) สนับสนุนให้มีการจ้างงาน 

ผู้สูงอายุตามความรู้ความสามารถ โดยก�าหนดมาตรการลดภาษี

ส�าหรบัองค์กรเอกชนท่ีจ้างผู้สูงอาย ุ6) สนบัสนนุงบประมาณส�าหรับ 

หน่วยงานภาครัฐจ้างผู้สูงอายุ โดยให้มีความยืดหยุ่นทั้งค่าจ้าง  

วิธีการจ้าง เปิดโอกาสทั้งวิชาชีพและต�่ากว่าวิชาชีพ 7) สนับสนุนให้

ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการลดหย่อนภาษีส�าหรับบุตรที่

ดูแลบิดา มารดา และญาติสายตรงของผู้สูงอายุ 8) ส่งเสริมการ

ประกันตนเองก่อนสูงอายุ ในรูปแบบที่ความหลากหลายกว่าการ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดยศึกษาความต้องการของ 

ผู้สูงอายุในช่วงวัยต่างๆ 9) สนับสนุนกลุ่มกิจกรรมของผู้สูงอายุแบ

บอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุตามปกติ 

และ 10) สนบัสนนุกลุ่มกจิกรรมของผู้สูงอายใุนวดัและโรงเรยีนตาม
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แนวทางที่ได้รับพระราชทาน คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด 

โรงเรียน หรือ “บวร” เป็นต้น 

  2.6 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน  

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้ให้กับผู ้ดูแลผู ้สูงอายุ และ 

อาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย ุเช่น การจดัอบรมโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับการส่งเสริมผู้สูงอายุ และจัดโครงการให้บริการผู้สูงอายุถึงบ้าน  

เช่น โครงการเยีย่มบ้านผูส้งูอาย ุทีต่ดิบ้าน หรอืป่วยตดิเตยีง ผูย้ากไร้ 

หรือผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ เทศบาลน�า

ผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่มาปฏบิตั ิเช่น การตรวจสขุภาพผูส้งูอาย ุจดัท�า

กิจกรรมสันทนาการ ให้สิทธิคุ้มครองผู้สูงอายุในกรณีถูกบุตรหลาน

ทอดทิ้ง สร้างเครือข่ายกับพื้นที่ข้างเคียง ประสานงานหน่วยงาน 

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในการขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณการพัฒนากลุม่ผูส้งูอายใุห้เกิดผลสมัฤทธิ ์เช่น เจ้าหน้าที่

อนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในการตรวจสุขภาพ

ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ดังที่ เดชรัต สุขก�าเนิด วิชัย เอกพลาการ  

และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2545) ได้กล่าวว่า การสร้างเครือข่าย

ความเชื่อมโยงจะเป็นการต่อรอง เพื่อยืนยันในจุดยืนของตนเอง  

การเรียนรู้ ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนจุดยืนและแนวทางของตนเอง

ให้เชื่อมต่อกับจุดยืนและแนวทางของผู้อื่นได้

 3. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสมัฤทธิใ์นการจดัสวัสดกิารสังคม

ให้กับผูส้งูอาย ุของเทศบาลในภาคตะวนัตกของประเทศไทย พบว่า 

ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหาร

จดัการ ด้านทรพัยากรนโยบาย และด้านความร่วมมอืของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ

ผู้สูงอายุ และเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ โดยอภิปรายผลแต่ละปัจจัยได้ดังนี้

  3.1 ด้านนโยบายการบรหิารงานเป็นแนวทาง ทีเ่ทศบาล

น�ามาใช้ในการบรหิารงานทกุงาน ซ่ึงเทศบาลได้ก�าหนดนโยบายการ

บริหารงานสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ารง

ชีวิตได้ตามอัตภาพ โดยน�านโยบายหลักของการจัดสวัสดิการสังคม

ผูส้งูอายจุากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินมาด�าเนนิการ เทศบาล

ได้มีการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชัดเจน 

นโยบายการบริหารงานจึงเป็นข้อเสนอที่เป็นแนวทางส�าคัญในการ

ด�าเนินงานของเทศบาลด้านการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของเศรษฐวัฒน์ โชควรกุล (2555) 

ศึกษาเรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของการน�านโยบายการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตผู ้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติมีผลทางบวก และท�าให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดี

ขึ้นทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ และรายได้ และสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ ปัทมา จรูญโรจน์ ณ อยุธยา (2557) ศึกษาประสิทธิผล

การจัดท�าบริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล พบว่า ด้านนโยบาย

การบริหารและการปฏิบัติส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดบริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบล 

  3.2 ด้านโครงสร้างองค์กร ทั้งน้ีหากเทศบาล จัด

โครงสร้างองค์กรให้มีสายงานบังคับบัญชาในกองสวัสดิการสังคม 

ที่มีความเป็นเอกภาพ ตลอดจนการจัดให้มีระบบการบริการ

ประชาชนขั้นตอนต่างๆ ที่เข้าถึง ไม่ซับซ้อน และมีระบบตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยเฉพาะการออกกฎหมาย การ

จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียง

พอ ให้เทศบาลมีอ�านาจการเบิกจ่าย เงินงบประมาณที่เกี่ยวกับการ

จดัการสวสัดกิารสังคม จะส่งผลให้การจดัสวสัดกิารสังคมให้กบัผูส้งู

อายุของเทศบาลในภาคตะวันตก ประสบความส�าเร็จค่อนข้างสูง  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ (2557) 

ศึกษาสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย ผลการศึกษา 

พบว่าระบบบริการทางสังคมเป็นการป้องกัน การแก้ไขปัญหา  

การพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความ

จ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน ของประชาชนให้มคีณุภาพชวีติทีด่แีละพึง่ตนเอง

ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

  3.3 ด้านการบริหารจัดการ การก�าหนดนโยบายการ

บริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดที่มีผลต่อการพัฒนา วิธีด�าเนินงานของเทศบาล 

เช่น การซ่อมแซมบ้านพักคนชรา การซื้อของให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ขณะเดยีวกนั ยงัเป็นการ ลดความซบัซ้อนในการจดัสวสัดกิารสงัคม

ให้กับผู้สูงอายุตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ซึ่งมีส่วนท�าให้

การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตก

ประสบความส�าเร็จในระดับปานกลาง 

  3.4 ด้านทรัพยากรนโยบาย เทศบาลมีการด�าเนิน

กิจกรรมหรือโครงการของเทศบาลเทศบาลจะต้องมีงบประมาณ 

ตามกฎหมายที่ก�าหนดให้เทศบาลมีอ�านาจในการจัดสรรได้เพื่อลด

ข้อจ�ากดัการจดัสวสัดกิารสงัคมให้กบัผูส้งูอาย ุเช่น จ�านวนรถบรกิาร

ส�าหรบัรบั-ส่งผูส้งูอาย ุมหีน่วยบรกิารเคลือ่นที ่และมกีารเยีย่มบ้าน

อย่างทั่วถึง ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ประกอบกับ 

มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงการจัดสวัสดิการสังคมให้

กับผู้สูงอายุของเทศบาล รวมถึงประชาชนและผู้สูงอายุ มีความรู้

เรื่องกฎหมาย ที่ทางเทศบาลน�ามาด�าเนินการจัดสวัสดิการสังคมให้

กับผู้สูงอายุของเทศบาล จะส่งผลให้การจัดสวัสดิการสังคมให้กับ 

ผูส้งูอาย ุของเทศบาลในภาคตะวนัตกของประเทศไทย ประสบความ
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ส�าเร็จค่อนข้างสูง ดังที่ Sharkansky (1970) กล่าวว่า นโยบาย

สาธารณะเป็นกจิกรรมต่างๆ ทีร่ฐับาลกระท�า เป็นกจิกรรมทีร่ฐับาล

กระท�าอันเป็นนโยบายสาธารณะท่ีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ได้แก่  

1) การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน เช่น การศึกษา 

สวัสดิการสาธารณะ การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 2) การออก

กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ 3) การจัดงานฉลองเนื่อง

ในสาระส�าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และ 4) การควบคุม

กระบวนการนโยบายหรือการกระท�าทางการเมืองอื่นๆ เช่น  

การเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเสนอร่างกฎหมาย

  3.5 ด้านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

เป็นเพราะเทศบาลมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุ และมีการ

ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุของเทศบาล

อย่างทั่วถึง อีกทั้งประชาชนกับหน่วยงานมีความคิดเห็นในการจัด

สวสัดกิารสงัคมในทศิทางเดียวกนั จะส่งผลให้การจดัสวสัดกิารสงัคม

ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตกประสบความส�าเร็จ 

ค่อนข้างสูง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ 

(2555) ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุของ

ประเทศไทย พบว่า การบูรณาการการท�างานร่วมกันในทุกระดับ

และทกุมติ ิรปูแบบการบรูณาการความร่วมมอืเพือ่การดแูลผูส้งูอายุ

เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ผู ้สูงอายุในประเทศไทย  

ควรบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะ

หุน้ส่วนการจดัการทางสงัคมร่วมกนัและร่วมมอืกนั ในการขบัเคลือ่น

การด�าเนนิงาน เน้นวธีิการท�างานทีผ่สมผสานหลายวธิกีารมุง่ให้เกดิ

การท�างานบรรลเุป้าหมายในหลายมติิ ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัผูสู้งอายุ

แบบองค์รวม บูรณาการท้ังภาคสุขภาพและสังคมให้ครอบคลุม 

ผู้สูงอายุทุกคน และผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้ง่าย โดยก�าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก�าหนด

นโยบายและทรพัยากร มุง่เน้นการบรหิารจดัการในท้องถิน่โดยการ

ผสมผสานแนวคิด แผนงาน กิจกรรม การด�าเนินงาน รวมทั้งงบ

ประมาณเพือ่ให้เกดิบรกิาร ท่ีมปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม เท่าเทียมกนั 

และสมศักดิ์ศรี

 4. แนวทางการพฒันาการจัดสวสัดกิารสงัคมให้กบัผูส้งูอายุ

ของเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

  ซึ่งจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการด�าเนินการ

จัดสวัสดิการสังคมให้กับผู ้สูงอายุของเทศบาลในภาคตะวันตก 

ของประเทศไทย พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุมี

ปัญหาส�าคญัๆ ได้แก่ ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นเพราะเทศบาลได้

รับงบประมาณส�าหรับจัดสวัสดิการสังคมในจ�านวนจ�ากัด ต้อง

จัดสรรให้เพียงพอต่อกิจกรรมต่างๆ ที่น�ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในพื้นที่รวมถึงสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรีและ 

คนพิการในจ�านวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุ และ 

ผู้พิการ ปัจจุบันผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ

ที่มีผลมาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู ้สูงอายุไม่มีอาชีพเสริมและ 

บางคนสุขภาพไม่ดี ปัญหาด้านบุคลากร เช่น บุคลากรของเทศบาล

ขาดความรู้ด้านงานสวัสดิการสังคม และจ�านวนบุคลากรมีน้อย  

อนัมผีลมาจากการจดัโครงสร้างองค์กรของเทศบาลภายใต้ข้อจ�ากดั

ของจ�านวนบคุลากร ท�าให้การให้บรกิารไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

ของผู้สูงอายุไม่ตอบสนองปัญหา ที่แท้จริงและไม่ครอบคลุมจ�านวน

ผู ้สูงอายุ ปัญหาดังกล่าวปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลกอง

สวสัดกิารสงัคมทีป่ฏบิติังานด้านสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน/ชุมชน ผู ้น�าชุมชน/หมู ่บ้าน และ

ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

เสนอแนวทางพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ดังนี้

  4.1 พัฒนาปัจจัยที่ส ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในการจัด

สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องสนใจและ 

ให้ความส�าคัญกับการจัดสวัสดิการสังคม โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรม

เพ่ือผู้สูงอายุ จัดเตรียมสถานที่ส�าหรับการจัดกิจกรรม มีการปรับ

โครงสร้างองค์กร 2) เพิ่มพูนความรู้บุคลากรในการปฏิบัติงาน  

3) มกีารเพิม่หรอืปรบัเปล่ียนนโยบายการบริหาร จดัสภาพแวดล้อม

ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 4) พัฒนาภาวะผู้น�าให้ผู้บริหารและ

บคุลากรท่ีให้บรกิารด้านสวสัดกิารสังคม เพือ่ให้เกดิวสัิยทศัน์ในการ

ท�างาน มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ประสานความร่วมมือกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) 

ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอ  

6) ทรัพยากรนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อ

จ�ากดัเรือ่งจ�านวนบคุลากร งบประมาณ และระยะเวลา เทศบาลต้อง

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ให้เพียงพอ  

รวมถึงจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เช่น การจัดบริการ

รถรับ-ส่ง ส�าหรับการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเพื่อตรวจสุขภาพ และ  

6) การบรหิารจดัการ ผูบ้รหิารต้องท�าหน้าท่ีอ�านวยการวางแผนงาน 

และน�าปัจจัย 4Ms ได้แก่ คน (Man) ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติและ

ประชาชน โดยทุกฝ่ายจะต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

เงินงบประมาณ (Money) ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กิจกรรม/

โครงการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เครื่องมือเครื่องใช้ (Machine) 

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ ต้องจัดหาให้เหมาะสม เพียงพอต่อการด�าเนิน

กิจกรรม และการบริหารจัดการ (Management) ที่ผู้บริหารต้อง

ท�าหน้าทีอ่�านวยการ เร่ิมจากการวางแผน การน�าแผนไปสูก่ารปฏิบตัิ 
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การปฏบิตัติามแผนการตรวจสอบตดิตามประเมนิผล และน�าผลการ

ประเมินมาพัฒนางานต่างๆ

  4.2 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการจัดสวัสดิการ

สังคมให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ควรส่งเสริมให้ครอบครัวช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 

ด้วยการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมพัฒนาตนเอง สรรหาบุคลากร จัดสรร

งบประมาณ และจัดกิจกรรมให้ตรงกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

2) ด้านรายได้ ซึง่เป็นเบีย้ยงัชพีทีจ่่ายให้ผูส้งูอายเุป็นประจ�าทกุเดอืน 

และไม่เพียงพอต่อการยังชีพ เทศบาลต้องหาวิธีการสร้างอาชีพให้ 

ผู้สูงอายุ จัดท�ากองทุนสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออม

ให้เป็นรูปธรรม เทศบาลต้องให้ความส�าคัญกับการสร้างอาชีพเพื่อ

ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ 3) ด้านที่พักอาศัย 

ควรขอความช่วยเหลอืกบัหน่วยงานอืน่ๆ เพือ่ปรบัปรงุซ่อมแซมทีพั่ก

อาศัยให้กับผู้สูงอายุด้วยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและ

วัสดุอุปกรณ์ 4) ด้านนันทนาการ เทศบาลควรมีกิจกรรมด้าน

นันทนาการให้กับผู้สูงอายุ เช่น จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ การประชุม

ประจ�าเดือน มีสโมสรผู้สูงอายุส�าหรับการออกก�าลังกาย พักผ่อน 

ตรวจสขุภาพ และเป็นศนูย์ธรรมะ 5) ด้านความมัน่คงทางสงัคมและ

การคุม้ครอง เทศบาลควรคดัเลือกบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

จดัหน่วยเคลือ่นทีด้่านความมัน่คงและการคุม้ครอง ให้ค�าแนะน�ากบั

ผู้สูงอายุให้เข้าใจสิทธิต่างๆ มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมาดูแล 6) ด้านการสร้างบริการ

และเครือข่ายเกื้อหนุน จัดหาบุคลากรงานด้านสวัสดิการสังคม  

ให้กับผู้สูงอายุ จัดสรรงบประมาณ และขอความร่วมมือกับภาค

เอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง 

  จากแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมให้กับ 

ผูส้งูอาย ุทีส่�าคญัคอื เทศบาลควรขอรบัการสนบัสนนุ จากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในเรื่องงบประมาณ บุคลากร 

และวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูง

อายุเป็นนโยบายสาธารณะ การน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นกระ

บวนการจดัการ และประสานกจิกรรมต่างๆ เพือ่น�าไปเปลีย่นแปลง

สู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรท้ังภาครัฐและ

เอกชน ที่ต้องแสวงหาวิธีการและแนวทางการปรับปรุงนโยบายให้

เอื้ออ�านวยกิจกรรมให้เกิดผลส�าเร็จ ซึ่ง Meter and Horn (1975, 

p.4) กล่าวว่าตัวแปรส�าคัญที่มีผลต่อการแปลงนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรนโยบาย การ

สื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายระหว่างองค์กรต่างๆ คุณสมบัติ

ของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ สภาพทางสงัคม เศรษฐกจิและการเมอืง 

รวมถงึคุณสมบตัอิงค์กร สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ชยัพร พบิลู

ศิริ (2551) พบว่า ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการจัดสวัสดิการ ได้แก่ 

ปัจจัยองค์กร และการบริหารจัดการ ภาวะผู้น�า และปัจจัยการรวม

กลุ่มของสมาชิก และสอดคล้อง กับผลการศึกษาของสุดารัตน์  

สุดสมบูรณ์ (2557) ที่พบว่า การจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ  

เป็นระบบบริการทางสังคมเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา พัฒนาและ 

ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมให้มีความเป็นธรรมและได้มาตรฐาน 

ในทกุด้าน โดยค�านงึถงึศักดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์สิทธทิีป่ระชาชนควร

จะได้รับการจัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุยังขาดแคลนบุคลากร 

ที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยตรง และรัฐบาลจัดสวัสดิการ

ให้ผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ การจัด

สวัสดิการสังคมส�าหรับผู้สูงอายุจะต้องมีการบูรณาการจากหลาย

ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรองรับ

จ�านวนผูส้งูอายทุีม่จี�านวนเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้พือ่มุง่เน้น

ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม 

และประเทศชาติ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกัญญาณัฐ  

ไฝค�า (2557) พบว่า ปัจจัยส�าคัญของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุ 

ที่มีผลต่อการบริหารจัดการผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แก่ การจัด

ตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ดูแลงานด้านผู ้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 

สนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่าย

การท�างานด้านผู้สูงอายุ การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านผู้สูงอายุ

ร่วมกันอย่างบรูณาการระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และการพัฒนา

บคุลากรในท้องถิน่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการดแูลผูส้งูอายเุพือ่ให้

ท�างานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้ 

เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับตามกฎหมาย 
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