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แนะ รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
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Abstract Independent Study Subject: Satisfaction of the elderly welfare provision of Wang Nuea Subdistrict Municipality The objective of Wang Nuea District, Lampang Province were to study satisfaction in welfare management of Wang Nuea Subdistrict Municipality. Wang Nuea District, Lampang Province and compare the satisfaction of the elderly in the satisfaction of the elderly in the welfare of Wang  Nuea Subdistrict Municipality Wang Nuea District, Lampang Province, based on gender variables and the educational achievement. Questionnaires were mainly used in collecting data. 
Percentage, Means, Standard Deviation, T-test, F-test and One-Way ANOVA were 

applied to analyze the data.

Results revealed that: Overall, There were at  high level, especially in Sanitation, Career and income Recreation, Social service and Fundamental except Value creation was at a moderate 
level. As for the comparison of satisfaction levels of the elderly with different gender 

and different education levels, there were differences in satisfaction with the welfare 

of the elderly at the statistically significant level 0.05.

Suggestions for the government and various departments Relevant principles 

should be promoted to apply Governance was used in group management to achieve 
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สารบัญภาพ ภาพท่ี  หน�า  1       กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 4 



บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  ป�จจุบันประเทศไทยกําหนดนิยาม ผู�สูงอายุไว�อย�างเป�นทางการ คือผู�ท่ีมีอายุ 60 ป&บริบูรณ(ข้ึนไป ตามพระราชบัญญัติผู�สูงอายุฉบับป�จจุบัน พ.ศ. 2546 และนิยามนี้ได�ใช�เป�นอายุท่ีเริ่มได�รับสิทธิต�างๆ จากทางราชการด�วย เช�น อายุเกษียณของข�าราชการ หรืออายุท่ีเริ่มได�รับเบี้ยยังชีพ อย�างไรก็ตามการกําหนดอายุท่ี 60 ป&นี้ไม�ได�เป�นเกณฑ(หรือข�อตกลงท่ีเป�นสากล  กลุ�มผู�สูงอายุ ถือเป�นกลุ�มท่ีมีสัดส�วนของผู�ประสบภาวะยากลําบากสูงกว�าวัยอ่ืน โดยเฉพาะผู�สูงอายุท่ีไม�มีหลักประกันท้ังในรูปแบบบํานาญ เงินออม และไม�มีบุตรหลานคอยดูแล เนื่องด�วยความเสื่อมโทรมทางสภาพร�างกายตามวัยและโรคภัยท่ีมากข้ึน ก�อให�เกิดภาวการณ(พ่ึงพาท่ีสูงข้ึน และมีความต�องการการดูแลระยะยาวจากสังคม จากป�ญหาดังกล�าวทําให�เกิดมาตรการรองรับการดําเนินงาน เพ่ือการส�งเสริมศักยภาพ การดูแลคุ�มครองสิทธิผู�สูงอายุ เช�น พระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ.2546 แผนผู�สูงอายุแห�งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2546-2564)กําหนดนโยบายด�านสังคม  คือการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม การสร�างโอกาสเข�าถึงการบริการของรัฐ และการเตรียมความพร�อมเข�าสู�สังคมสูงอายุท่ีมีคุณภาพ โดยรัฐให�ความสําคัญกับผู�สูงอายุมากข้ึน  ผู�สูงอายุ  นับเป�นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค�า อันเนื่องมาจากเป�นบุคคลท่ีมีความรู� มีประสบการณ(ในการดํารงชีวิต หรืออาจถือได�ว�าเป�นบุคคลต�นแบบในการดํารงชีวิตให�แก�ครอบครัว ลูกหลาน และคนในสังคมได�เป�นอย�างดี ดังนั้นสังคมไทยโดยพ้ืนฐานแล�ว มักปลูกผังให�ลูกหลานเคารพนับถือและให�เกียรติกับผู�สูงอายุ ตลอดจนเอาใจใส�ดูแลผู�สูงอายุแนวโน�มจํานวนผู�สูงอายุท่ีสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง ส�งผลกระทบถึงป�ญหาและความต�องการของผู�สูงอายุ เนื่องจากผู�สูงอายุเป�นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลง ท้ังร�างกาย จิตใจ และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ป�ญหาทางร�างกาย สุขภาพท่ีไม�แข็งแรงก�อให�เกิดการเจ็บปDวยเป�นโรคต�างๆ ได�ง�าย อาทิ ปวดเม่ือยกล�ามเนื้อตามร�างกาย การนอนไม�หลับ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เป�นต�น ส�วนป�ญหาด�านจิตใจ เป�นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางร�างกายส�งผลกระทบให�ผู�สูงอายุต�องเผชิญหน�ากับป�ญหาต�างๆ เช�น วิตกกังวลกับความเจ็บปDวย อารมณ(ไม�ม่ันคง โกรธง�าย หงุดหงิด รู�สึกเครียด ซึมเศร�า หวาดระแวง หลงลืม ซ่ึงเป�นผลมาจากการสูญเสียบทบาทหน�าท่ี เสียบุคคลท่ีใกล�ชิดการสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัวและสังคม 



2 เทศบาล เป�นองค(กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  มีโครงสร�างการบริหาร คือ  สภาเทศบาลและนายก เทศมนตรี  โดยมีผู�ว�าราชการจังหวัดเป�นผู�กํากับดูแลภารกิจหน�าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ในข�อ 10 ว�าด�วยเรื่อง การสังคมสงเคราะห( และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาสเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางก็มีหนึ่งในภารกิจในการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�เกิดข้ึนกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ โดยเฉพาะในเรื่องของทางด�านสภาพแวดล�อม  และสาธารณสุขหรือด�านท่ีเก่ียวกับสุขภาพของประชาชน ท้ังนี้บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว�าสภาพแวดล�อมท่ีดี และสุขภาพท่ีดีนํามาซ่ึงสภาพจิตใจท่ีดี  และสภาพร�างกายท่ีดีประกอบกับสภาพจิตใจท่ีดีย�อมจะนําไปสู�การใช�ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพท่ีดีตามไปด�วย ท้ังหลายท้ังปวงเหล�านี้จะเป�นผลท่ีทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเกิดข้ึนในท่ีสุดป�จจุบันเทศบาลตําบลวังเหนือ มีผู�สูงอายุ จํานวน 181 คน และจากสถานการณ(ผู�สูงอายุของจังหวัดลาปาง ข�อมูลจากกรมการปกครอง พบว�า จานวนประชากรจังหวัดลาปางมีแนวโน�มลดลง แต�จํานวนผู�สูงอายุมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนโดยพบว�า ป& พ.ศ. 2560 จังหวัดลําปาง มีผู�สูงอายุร�อยละ 20.79 แสดงว�าจังหวัดลําปางเป�นสังคมผู�สูงอายุอย�างสมบูรณ( ตามนิยามขององค(การสหประชาชาติ(UN)หน�วยงานของรัฐบาลจึงต�องรีบเร�งวางนโยบายและหามาตรการต�างๆ เพ่ือรองรับสังคมสูงอายุท่ีกาลังมาถึง โดยมีนโยบายสนับสนุนให�ผู�สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สนับสนุนให�ผู�สูงอายุดํารงชีวิตอยู�อย�างม่ันคงและมีศักด์ิศรี ส�งเสริมให�ผู�สูงอายุมีหลักประกันรายได�ท่ีม่ันคงและยั่งยืน จัดทาแผนช�วยเหลือผู�สูงอายุเม่ือเกิดภัยพิบัติ และเสริมสร�างสุขภาพอนามัยและสร�างรูปแบบการให�บริการด�านสุขภาพแก�ผู�สูงอายุอย�างท่ัวถึงและเท�าเทียม (กรมการปกครอง, 2560)   ดังนั้น ประเด็นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู�ศึกษามองถึงเรื่องความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุของเทศบาลตําบลวังเหนือ เพ่ือให�ทราบถึงป�ญหา ข�อเสนอแนะ เพ่ือให�เกิดแนวทางการพัฒนาสวัสดิการของผู�สูงอายุในเทศบาลตําบลวังเหนือ ให�ดียิ่งข้ึนไป 1.2 คําถามการวิจัย  ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง อยู�ท่ีระดับใด  1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 



32. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการของผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ตามตัวแปรเพศ และระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 1. ขอบเขตด�านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาแบ�งเนื้อหาเป�น 2 ส�วน1.1  แนวคิดเก่ียวกับการเพ่ิมประชากรศาสตร(โดยเฉพาะผู�มีอายุ 60 ป&ข้ึนไป 1.2  แนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของผู�สูงอายุ 6 ด�าน 1) ด�านสุขภาพอนามัย2) ด�านอาชีพและรายได�3) ด�านนันทนาการ4) ด�านบริการสังคม5) ด�านป�จจัยพ้ืนฐาน6) ด�านการสร�างคุณค�า2. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษามีขอบเขตด�านพ้ืนท่ี คือ เขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 3. ขอบเขตด�านประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตด�านประชากรท่ีจะศึกษา คือ ผู�สูงอายุจํานวน 181 คน อยู�ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 4. ขอบเขตด�านตัวแปรตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด�วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)และตัวแปรตาม (dependent Variables) เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ คือ 4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ป�จจัยส�วนบุคคล 4.1.1  เพศ 4.1.2  การศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด   4.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) ได�แก� ความพึงพอใจการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางจํานวน 6 ด�านโดยการจัดสวัสดิการด�านต�างๆ อ�างอิงจากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุของ ว�าท่ีร�อยตรีหญิงชริน



4ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 1.6ประโยชน&ท่ีได/รับจากการวิจัย ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 1.6 ประโยชน&ท่ีได/รับจากการวิจัย 1. ทําให�ได�ทราบถึงการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง 2. ทําให�ทราบถึงความพึงพอใจและการมีส�วนร�วมของผู�สูงอายุต�อการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ป�จจัยส2วนบุคคล 1. เพศ2. ระดับการศึกษา พร โกเมฆ (2557) ได�แก� ด�านสุขภาพอนามัยด�านอาชีพ และรายได�ด�านนันทนาการด�านบริการสังคมด�านป�จจัยพ้ืนฐานด�านการสร�างคุณค�า 5. ขอบเขตด�านเวลาในการศึกษาครั้งนี้ใช�ระยะเวลาท่ีศึกษาต้ังแต�เดือน กันยายน–พฤศจิกายน1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย  ตัวแปรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด�วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)และตัวแปรตาม (dependent Variables)เพ่ือทําการศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ คือ ความพึงพอใจการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 6 ด�าน 1.ด�านสุขภาพอนามัย2.ด�านอาชีพและรายได�3.ด�านนันทนาการ4.ด�านบริการสังคม5.ด�านป�จจัยพ้ืนฐาน



51.7 นิยามศัพท& 1. การจัดสวัสดิการผู/สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ หมายถึง  การจัดบริการการช�วยเหลือ  การสร�างคุณค�าทางสังคมให�กับผู�สูงอายุ โดยเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  ท่ีมุ�งให�ผู�สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาวะท่ีดี  ท้ังร�างกาย  จิตใจ  สังคม  สติป�ญญา การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชนในการศึกษาครั้งนี้  ผู�ศึกษาแบ�งออกเป�น 6 ด�าน  ดังนี้  1.1 ด�านสุขภาพอนามัย  คือ  การจัดกิจกรรมช�วยเหลือหรือบริการด�านดูแลสุขภาพผู�สูงอายุท้ังร�างกายและจิตใจ  ให�มีสุขภาพท่ีดี สามารถช�วยเหลือตัวเองได�  ตัวอย�างรูปแบบการ จัดกิจกรรม เช�น การออกกําลังกาย  การตรวจสุขภาพ  การให�ความรู�เก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพเป�นต�น  1.2 ด�านอาชีพและรายได�  คือ  การส�งเสริมและสนับสนุนให�ผู�สูงอายุท่ีสามารถช�วยเหลือตัวเองได�ให�เกิดการสร�างอาชีพและรายได� เพ่ือสร�างความม่ันคงให�กับชีวิต กิจกรรมท่ีจัดได�แก� อบรมอาชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน การออมเงิน เบี้ยยังชีพ เป�นต�น  1.3 ด�านนันทนาการ  คือ  การจัดกรรมท่ีทําให�ผู�สูงอายุได�ผ�อนคลายจากความตึงเครียด วิตกกังวล ได�ทํากิจกรรมร�วมกับเพ่ือน ครอบครัว ชุมชน เช�น การเล�นดนตรี ฟaอนรํา เป�นต�น  1.4 ด�านการบริการสังคม  คือ  การช�วยเหลือในด�านเชิงสังคมท่ีสามารถช�วยเหลือผู�สูงอายุด�วยกันเองได� เช�น การสงเคราะห(ช�วยเหลือเพ่ือนผู�สูงอายุกันเอง มีการเยี่ยมบ�าน เป�นต�น  1.5 ด�านป�จจัยพ้ืนฐาน  คือ  การช�วยเหลือผู�สูงอายุในเรื่องของความต�องการและความจําเป�นด�านพ้ืนฐาน ท้ัง 4 ด�าน ได�แก� อาหาร เครื่องนุ�งห�ม ยา ท่ีอยู�อาศัย   1.6 ด�านการสร�างคุณค�า  คือ  การจัดสวัสดิการให�ผู�สูงอายุรู�สึกว�าตนเองมีคุณค�าและมีประโยชน(ต�อครอบครัว ชุมชน และสังคม เช�น การเชิดชูเกียรติ การให�เกียรติบัตรกับผู�สูงอายุท่ีบําเพ็ญประโยชน( การชื่นชม เป�นต�น 2. ผู/สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  หมายถึง บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุต้ังแต� 60 ป&ข้ึนไป โดยถูกนิยามจากสังคมว�าเป�น “ผู�สูงอายุ” อันอาศัยอยู�ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 



บทที่ 2ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปาง โดยผู�ศึกษาได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องดังนี้   2.1  ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับผู�สูงอายุ    2.2  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�สูงอายุ   2.3  แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม  และการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ2.4  แนวคิดความพึงพอใจ 2.5  การปกครองส2วนท�องถ่ินเทศบาลโครงสร�าง อํานาจหน�าท่ีของเทศบาล2.6  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง  กับการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ   2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง   2.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับผู�สูงอายุ  คํานิยาม ผู�สูงอายุ เป8นคําท่ีใช�เรียกบุคคลว2าคนชราหรือผู�สูงอายุนั้น โดยท่ัวไปเป8นคําท่ีใช�เรียกบุคคล ท่ี มีอายุมากผมขาว หน�าตาเหี่ ยวย2น  การเคลื่ อนไหวเชื่ องช� า  ซ่ึ งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 347) ให�ความหมายคําว2าชราว2าแก2ด�วยอายุ ชํารุดทรุดโทรม แต2คํานี้ไม2เป8นท่ีนิยมเพราะก2อให�เกิดความหดหู2ใจ และความถดถอยสิ้นหวัง ท้ังนี้จากผลการประชุมของคณะผู�อาวุโสโดย พล.ต.ต.หลวงอรรถ  สิทธิสุนทร เป8นประธานได�กําหนดคําให�เรียกว2าผู�สูงอายุแทน ต้ังแต2วันท่ี 1 ธันวาคม 2512 เป8นต�นมาผู�สูงอายุมีความหมายท่ียกย2องให�เกียรติแก2ผู�ท่ีชราภาพว2าเป8นผู�ท่ีสูงท้ังวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณD  วัยสูงอายุ หรือ วัยชรา หมายถึง มนุษยDท่ีมีอายุอยู2ในช2วงปลายของชีวิต นิยามของผู�สูงอายุ แตกต2างกันออกไป ข้ึนอยู2กับว2ามองผ2านความรู�สาขาใด เช2น ทางชีววิทยา ประชากรศาสตรD การจ�างงาน และทางสังคมวิทยา เป8นต�น สําหรับประเทศไทยตามกฎหมายกําหนดไว�ว2าผู�สูงอายุคือบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต2 60ปGข้ึนไป ในขณะท่ีประเทศพัฒนาแล�วส2วนใหญ2จะมีสัดส2วนผู�สูงอายุต2อประชากรท้ังประเทศสูงกว2าประเทศกําลังพัฒนา  (สารานุกรมเสรี, 2561)    การสูงวัยของประชากรเป8นปรากฏการณDท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก ซ่ึงเป8นผลมาจากอัตราเกิดท่ีลดลงและผู�คนมีอายุยืนยาวข้ึน ในรอบครึ่งศตวรรษท่ีผ2านมาประชากรโลกมีอายุสูงข้ึนอย2างรวดเร็ว ในปGค.ศ. 2018 โลกของเรามีประชากรรวมท้ังหมด 7,633 ล�านคน และมีประชากรสูงอายุ 60 ปGข้ึนไป 990ล�านคนหรือคิดเป8นร�อยละ 13 ของประชากรท้ังหมด เท2ากับว2า โลกของเราได�กลายเป8นสังคมสูงอายุมา



6 หลายปGแล�วตามการคาดประมาณของสหประชาชาติ ประชากรสูงอายุ 60 ปGข้ึนไปในโลกนี้จะมีจํานวนครบ 1,000 ล�านคน ในต�นปG ค.ศ.2019  ในปG ค.ศ. 2018 สหประชาติคาดประมาณว2า ประชากรท้ังหมดในอาเซียนมี 654 ล�านคน ในจํานวนนี้ มีประชากรสูงอายุ เป8นจํานวน 67 ล�านคน หรือคิดเป8นร�อยละ 10 ของประชากรท้ังหมดเท2ากับว2าอาเซียนได�เข�าสู2การเป8นสังคมสูงอายุ ในปG ค.ศ. 2018 นี้เอง  ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเป8นสังคมสูงอายุไปแล�ว 4 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปรD (20%)รองลงมา คือประเทศไทย (18%) ลําดับท่ีสามคือประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเวียดนาม(12%) และลําดับท่ีสี่ประเทศมาเลเซีย (10%) คาดประมาณว2าประเทศสาธารณรัฐแห2งสหภาพเมียนมาจะเป8นสังคมสูงอายุ ในปG ค.ศ. 2019 ตามมาด�วยประเทศอินโดนีเซียจะเป8นสังคมสูงอายุในอีก 2 ปG ข�างหน�า (สถานการณDผู�สูงอายุไทย พ.ศ. 2561, 3 - 4)   ปรากฏการณDท่ีเกิดข้ึนกับประเทศต2างๆ ท่ัวโลก คือ การสูงอายุของประชากร  ในส2วนของประเทศไทยได�เข�าสู2สังคมสูงอายุใน พ.ศ. 2564 จะมีผู�สูงอายุในประเทศมากกว2าร�อยละ 20ของประชากรท้ังหมด การก�าวเข�าสู2สังคมสูงอายุ คือ ประชากรสูงอายุจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีครอบคลุมในแต2ละด�าน อาทิ ด�านสุขภาพด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านสภาพแวดล�อม การท่ีกลุ2มประชากรก2อนวัยผู�สูงอายุ ควรได�รับการเตรียมความพร�อมเพ่ือก�าวเข�าสู2การเป8นผู�สูงอายุท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านผู�สูงอายุ ภายใต�แผนผู�สูงอายุแห2งชาติต้ังแต2 พ.ศ. 2545 และได�มีการประกาศพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือให�การคุ�มครอง ส2งเสริม สนับสนุน ผู�สูงอายุตามสิทธิ์ท่ีพึงได�รับจากรัฐบาลไทย ซ่ึงมีกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข�องกับผู�สูงอายุไทย   องคDการสหประชาชาติ (United Nations:UN)ได�ให�นิยาม ผู�สูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากรท้ังเพศชาย และหญิง ท่ีมีอายุมากกว2า 60 ปGข้ึนไป และได�แบ2งระดับการเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุ เป8น 3 ระดับ ได�แก2   1. ระดับการก�าวเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุ (Aging society)หมายถึง สังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปGข้ึนไปมากกว2าร�อยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต2 65 ปGมากกว2าร�อยละ 7 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว2าประเทศนั้นกําลังเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุ   2. ระดับสังคมผู�สูงอายุโดยสมบูรณD (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปGข้ึนไป มากกว2าร�อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต2 65ปG มากกว2าร�อยละ 14 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว2าประเทศนั้นเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุโดยสมบูรณD   3. ระดับสังคมผู�สูงอายุอย2างเต็มท่ี (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 65 ปGข้ึนไปมากกว2า ร�อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ แสดงว2าประเทศนั้นเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุอย2างเต็มท่ี 



7 ท้ังนี้ องคDการสหประชาชาติ คาดการณDว2า ในช2วงปG ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100 เป8นศตวรรษแห2งผู�สูงอายุโลกกําลังก�าวเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุ ซ่ึงแต2ละประเทศจะเข�าสู2สังคมผู�สูงอายุแตกต2างกันไปตามสภาพแวดล�อมของแต2ละประเทศ อาทิ  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด�านการแพทยDและการโภชนาอาหาร   รัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได�บัญญัติท่ีบรรจุหลักการท่ีเก่ียวข�องกับผู�สูงอายุ จํานวน 2 หมวด ดังนี้   หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย    มาตรา 27 วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม2เป8นธรรมต2อบุคคล ไม2ว2าด�วยเหตุความแตกต2างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานภาพของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม2ขัดต2อบทบัญญัติแห2งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใดจะกระทํามิได�    วรรคสี่ มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส2งเสริมให�บุคคลสามารถใช�สิทธิหรือเสรีภาพได�เช2นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ�มครองความสะดวกให�แก2 เด็ก สตรี ผู�สูงอายุ คนพิการ หรือผู�ด�อยโอกาสย2อมไม2ถือว2าเป8นการเลือกปฏิบัติ    มาตรา 48 วรรคสอง บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปGและไม2มีรายได�เพียงพอแก2การยังชีพ และบุคคลผู�ยากไร�ย2อมมีสิทธิได�รับความช2วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   หมวด 6 แนวนโยบายแห2งรัฐ    มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงให�ความช2วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ คนพิการ ผู�ยากไร�และผู�ด�อยโอกาสให�สามารถดํารงชีพได�อย2างมีคุณภาพ และคุ�มครองปeองกันมิให�บุคคลดังกล2าวถูกใช�ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย2างไม2เป8นธรรม  รวมตลอดท้ังให�การบําบัด ฟghนฟูและเยียวยาผู�ถูกกระทําการดังกล2าว  ยุทธศาสตรDชาติ 20 ปG  พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580  เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให�บรรลุตามวิสัยทัศนD “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเป8นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปeาหมายการพัฒนาประเทศข�างต�น จึงจําเป8นต�องกําหนดยุทธศาสตรDการพัฒนาประเทศระยะยาวจํานวน 6 ยุทธศาสตรD โดยมียุทธศาสตรDท่ีเก่ียวข�องกับการขับเคลื่อนงานด�านผู�สูงอายุจํานวน2ยุทธศาสตรD ได�แก2   1) ยุทธศาสตรDชาติด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษยD     มีเปeาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช2วงวัยให�เป8นคนดี เก2งและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพร�อมท้ังทางด�านร2างกาย  ด�านจิตใจ  ด�านสติปkญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด�านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช2วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต2อสังคมและผู�อ่ืน มัธยัสถD อดออมโอบอ�อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป8นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต�อง มีทักษะท่ีจําเป8นใน



8 ศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษDภาษาท�องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู�และการพัฒนาตนเองอย2างต2อเนื่องตลอดชีวิตสู2การเป8นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป8นนวัตกร นักคิดผู�ประกอบการเกษตรกรยุคใหม2 และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง   2) ยุทธศาสตรDชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม     มีเปeาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีให�ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส2วนต2าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคมชุมชนท�องถ่ิน มาร2วมขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร2วมคิดร2วมทําเพ่ือส2วนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู2กลไกบริหารราชการแผ2นดินในระดับท�องถ่ิน การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร�อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล�อมให�เป8นประชากรท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนDแก2ครอบครัว ชุมชน และสังคมให�นานท่ีสุด โดยรัฐให�หลักประกันการเข�าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย2างเป8นธรรมและท่ัวถึง  2.2  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�สูงอายุ  กระบวนการผู�สูงอายุเป8นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของช2วงชีวิต ซ่ึงมีอยู22ระยะท่ีเกิดพร�อมๆกันคือระยะแรกเป8นการเปลี่ยนแปลงก2อนอายุ 40 ปG ซ่ึงหมายถึงการมีกระบวนการไปในทางเจริญงอกงามมากกว2ากระบวนการเสื่อมโทรม และเม่ือมีความเจริญเติบโตมากจนถึงข้ันสูงสุดกระบวนการการเสื่อมโทรมก็จะเริ่มมากข้ึนเหนือกว2า และนําไปสู2การเปลี่ยนแปลงระยะท่ี 2 เม่ือหลังอายุ 40 ปGข้ึนไป  โดยบุคคลท่ีเข�าสู2ในช2วงวัยท่ีมีสมรรถภาพทางกายและชีวภาพท่ีลดลง  ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดําเนินชีวิตการทํางาน  และทางด�านจิตใจ  อันมีผลทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงจากวัยกลางคนสู2ความเป8นผู�สูงอายุในช2วงสุดท�ายของชีวิต  โดยมีผู�ท่ีให�ความหมายของผู�สูงอายุไว�ดังนี้    เมทเตอรDสัน และแมคอลเนล  (Matteson &McConnell 1988, อ�างในบุญฑริกา ลอยมา,2557: 9)  ได�เสนอแนวคิดท่ีเก่ียวกับผู�สูงอายุไว�ดังนี้      1. ผู�สูงอายุแต2ละครอบครัวและแต2ละบุคคลจะเป8นระบบแบบเปpด สามารถเปลี่ยนแปลงได�และมีปฏิสัมพันธDซึ่งกันและกัน      2. ผู�สูงอายุเป8นผู�ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาทางด�านสติปkญญา มีทักษะในการกระทํามีแรงจูงใจในการดูแลตนเอง และเป8นผู�ได�รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว    3. การพัฒนาของผู�สูงอายุต�องการข2าวสาร  และการดํารงไว�ซ่ึงภาวะสิ่งแวดล�อมท่ีต�องส2งเสริมการพัฒนาความรู�ในแต2ละช2วงของชีวิต    4.  ผู�สูงอายุแต2ละบุคคลได�รับผลทางเดียวจากกระบวนการสูงอายุการเกิดโรคแบบแผนการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดล�อม   



9 5. การสอนด�านสุขภาพอนามัย ช2วยให�ผู�สูงอายุสามารถดํารงรักษาสุขภาพปeองกันโรค สภาวะแทรกซ�อน  และความพิการท่ีเกิดข้ึนได�    สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข (2550 : 1)  มองว2ามีนักวิชาการได�ให�แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�สูงอายุไว�ดังนี้ภาวะผู�สูงอายุ (aging)  เป8นปรากฏการณDท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ัว ๆ ไปเม่ือสมาชิกของสังคมท่ีมีอายุมากข้ึน บุคคลผู�อยู2ในสภาวะสูงอายุก็คือ ผู�สูงอายุโดยท่ัวไปหมายถึง บุคคลท่ีมีชีวิตอยู2ในช2วงวัยสุดท�ายของชีวิต ซ่ึงเป8นวัยแห2ง การเปลี่ยนแปลงทางด�านร2างกาย จิตใจ  และหน�าท่ีการงานทางสังคมและใช�เกณฑDอายุ 60 ปG  เป8นเกณฑDสากลองคDการสหประชาชาติ (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, 2550 : 2)  ซ่ึงได�จัดประชุมสมัชชาโลกเก่ียวกับผู�สูงอายุเม่ือปG พ.ศ. 2525  ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได�ให�ความหมายของคําว2า “ผู�สูงอายุ” คือ บุคคลท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุตั้งแต2 60 ปGข้ึนไป พล.ต.อ.อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร กล2าวว2า ผู�สูงอายุ ต�องมีลักษณะ (สมศักด์ิ ศรีสันติสุข, 2550 : 3) เป8นผู�มีอายุต้ังแต2 60 ปGข้ึนไปมีความเสื่อมถอยตามสภาพ  มีกําลังลดลง เชื่องช�า เป8นผู�สมควรให�การอุปการะ เป8นผู�ท่ีมีโรคควรได�รับความช2วยเหลือ ความต�องการของผู�สูงอายุ แบ2งได�เป8น 3 ส2วนใหญ2ดังนี้   1.  ความต�องการด�านร2างกายของผู�สูงอายุ     1.1  ต�องการมีสุขภาพร2างกายแข็งแรง สมบูรณD  1.2  ต�องการมีช2วยเหลือดูแลอย2างใกล�ชิด 1.3  ต�องการท่ีอยู2อาศัย อากาศดี สิ่งแวดล�อมดี 1.4  ต�องการอาหารการกินท่ีถูกสุขลักษณะตามวัย1.5  ต�องการมีผู�ดูแลเม่ือยามเจ็บไข�ได�ปqวย 1.6  ต�องการได�รับการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลท่ีสะดวก รวดเร็ว1.7  ต�องการได�รับบริการรักษาพยาบาลแบบให�เปล2าจากรัฐ 1.8  ต�องการได�พักผ2อนนอนหลับอย2างเพียงพอ 1.9  ต�องการบํารุงรักษาร2างกาย และออกกาลังกายอย2างสมํ่าเสมอ 1.10  ความต�องการสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือปeองกันอุบัติเหตุ 2. ความต�องการทางด�านจิตใจของผู�สูงอายุ  การเปลี่ยนทางด�านร2างกายและสังคมทําให�จิตใจของผู�สูงอายุเปลี่ยนไปด�วยผู�สูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณDไปตามการเปลี่ยนแปลงของร2างกายและสิ่งแวดล�อม จะเห็นว2าผู�สูงอายุจะปรับปรุง  และพัฒนาจิตใจตัวเองไปในทางท่ีดีงามมากข้ึน และสามารถควบคุมจิตใจได�ดีกว2าหนุ2มสาวคนสูงอายุจะมีความสุขุมเยือกเย็นมากข้ึน แต2การแสดงออกข้ึนอยู2กับลักษณะของแต2ละบุคคลการศึกษา  ประสบการณD  และสิ่งแวดล�อมของคนคนนั้นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจท่ีพบ ได�แก2     2.1  การรับรู� ผู�สูงอายุจะยึดติดกับความคิดและเหตุผลของตัวเอง การรับรู�สิ่งใหม2 ๆจึงเป8นไปได�ยากความจําก็เสื่อมลง 



102.2 การแสดงออกทางอารมณDจะเก่ียวกับการตอบสนองของจิตใจ ต2อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ผู�สูงอายุจะรู�สึกต2อตนเองในแง2ต2าง ๆ  เช2น  เกิดความท�อแท�  น�อยใจ  รู�สึกว2าสังคมไม2ให�ความสําคัญกับตนเอง  มีอารมณDไม2ม่ันคง  หงุดหงิด  หรือโกรธง2าย  ผู�สูงอายุต�องการยอมรับและเคารพยกย2อง  นับถือการแสดงออกถึงความมีคุณค2าของผู�สูงอายุโดยสมาชิกในครอบครัว     2.3  ความสนใจสิ่งแวดล�อม  ผู�สูงอายุจะสนใจสิ่งแวดล�อมเฉพาะท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจ  และตรงกับความสนใจของตนเอง เท2านั้น     2.4  การสร�างวิถีชีวิตของตนเอง  การมีอายุมากข้ึนทําให�เกิดการยอมรับกับสภาพดังกล2าว บางคนมุ2งสร�างความสวยงามให�แก2ตนเองมากข้ึน     2.5  ความผิดปกติในจิตใจและในวัยผู�สูงอายุ  แบ2งแยกทางจิตเป8น 2 กลุ2มใหญ2คือ        2.5.1  กลุ2มอาการทางจิต เนื่องจากสมองเสื่อม ได�แก2  สมองเสื่อม  มีอาการเพ�อคลั่ง กลุ2มอาการหลงลืม  กลุ2มอาการทางอารมณD        2.5.2  กลุ2มอาการผิดปกติทางด�านจิตใจ  และอารมณD   3. ความต�องการทางด�านสังคม เศรษฐกิจของผู�สูงอายุ ได�แก2     3.1  ต�องการได�รับความสนใจจากผู�อ่ืน  3.2  ต�องการเป8นส2วนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมู2คณะ 3.3  ต�องการช2วยเหลือสังคม และมีบทบาทในสังคมตามความถนัด3.4  ต�องการการสนับสนุน  ช2วยเหลือ  จากครอบครัว  และสังคม ท้ังทางด�านความเป8นอยู2รายได�บริการจากรัฐ     3.5  ต�องการมีชีวิตร2วมในชุมชน  มีส2วนร2วมในกิจกรรมต2าง ๆ ของชุมชนและสังคม     3.6  ต�องการพ่ึงพาคนอ่ืนให�น�อยลงไม2ต�องการความเมตตาสงสาร 3.7  ต�องการประกันรายได�  และประกันความชราภาพ  ปkญหาความต�องการและความคาดหวังของผู�สูงอายุต2อบริการสวัสดิการสังคมต2าง ๆ นั้น พบว2า  ผู�สูงอายุมีปkญหาด�านสุขภาพมากท่ีสุดดังนั้นความต�องการของผู�สูงอายุคือ  การได�รับการรักษาฟรีไปตลอดชีวิต  และการรักษาท่ีดีจากภาครัฐปkญหารองลงมา  ได�แก2  ด�านเศรษฐกิจ  ผู�สูงอายุส2วนใหญ2ยากจนจึงต�องการและคาดหวัง ให�รัฐเป8นผู�จ2ายค2าเลี้ยงดูตลอดชีวิต  หรือเรียกว2าเบี้ยยังชีพ   4.  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�สูงอายุ     ความหมายของผู�สูงอายุ คําว2า “ผู�สูงอายุ” เป8นคําท่ีใช�เป8นสากลสําหรับผู�ท่ีมีอายุ 60 ปGข้ึนไป ซ่ึงคํานี้ถูกบัญญัติแทนคำว2า “คนแก2” หรือ “คนชรา” โดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์  สิทธิสุนทร เม่ือพ.ศ. 2521 กล2าวว2า ผู�สูงอายุควรมีลักษณะ 4 ประการ คือ      4.1  เป8นผู�ท่ีมีอายุตั้งแต260 ปGข้ึนไป      4.2  เป8นผู�ท่ีมีความเสื่อมถอยตามสภาพ มีกําลังถดถอยเชื่องช�า



114.3 เป8นผู�ท่ีสมควรให�ความอุปการะ 4.4  เป8นผู�ท่ีมีโรคสมควรได�รับความช2วยเหลือ (บริบูรณD พรพิบูลยD2550 : 23-24)วัยสูงอายุ คือ วัยท่ีคนมีอายุนานจนสังขารเริ่มเสื่อมถอยลง  ความชราเป8นผลของการสูญเสียอย2างช�า ๆ และไปเรื่อย ๆ ของความสามารถในการปรับตัวต2อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมของร2างกายรวมท้ังเนื้อเยื่อต2าง ๆ เกณฑDท่ีกําหนดว2าใครคือคนชรา คือ อายุ ซ่ึงวัดโดยจํานวนปGท่ีได�มีชีวิตอยู2มาการจําแนกข้ึนอยู2 กับแต2ละสังคม และเวลาท่ีอ�างถึงในสังคมท่ีมีลักษณะสังคมสมัยใหม2(Modernized)  มากก็จะกําหนดอายุท่ีจะจําแนกว2าเป8นคนชราไว�สูง  ส2วนสังคมล�าหลังหรือด้ังเดิมก็จะกําหนดอายุจําแนกว2าคนชราไว�ต่ํา เช2น ประเทศไทย คนชราคือคนท่ีมีอายุต้ังแต2 60 ปGข้ึนไปในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ ผู�ท่ีมีอายุ 65 ปGข้ึนไป (พีรสิทธิ์  คํานวณศิลปt และคนอ่ืน ๆ, 2550 : 4-8) องคDการสหประชาชาติ  โดยมติท่ีประชุมสมัชชาโลกว2าด�วยผู�สูงอายุท่ีนครเจนีวา  เม่ือ พ.ศ. 2525 ให�ความหมายผู�สูงอายุว2าเป8นผู�ท่ีมีอายุ 60 ปGข้ึนไป โดยนับอายุตามปฏิทินองคDการอนามัยโลก ให�ความหมายผู�สูงอายุไว�กว�าง ๆ  สรุปได�ว2า  ผู�สูงอายุ หมายถึง ผู�ท่ีมีอายุ 60 ปG หรือมากกว2าเม่ือนับตามวัยหรือหมายถึงผู�ท่ีเกษียณอายุจากการทํางาน เม่ือนับตามสภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผู�ท่ีสังคมยอมรับว2าสูงอายุ  กําหนดจากสังคม วัฒนธรรม   สําหรับประเทศไทยนับอายุ 60 ปG  เป8นอายุท่ีเกษียณอายุจากราชการถูกมองว2าเป8นอายุท่ีเริ่มเข�าสู2วัยสูงอายุ จะเห็นได�ว2ามีผู�ท่ีให�นิยามว2า อายุ 60 ปG คือ ผู�สูงอายุ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษากําหนดให�ผู�สูงอายุ คือ คนท่ีมีอายุ 60 ปGข้ึนไป ไม2จํากัดเพศ โดยนับอายุเป8นปGเต็ม    1. การแบ2งกลุ2มผู�สูงอายุ ได�มีผู�จัดกลุ2มผู�สูงอายุไว�หลายลักษณะ เช2น จัดตามลักษณะท่ีแตกต2างกันตาม ปฏิทินอายุถึง 3 กลุ2ม (ศรีทับทิม  รัตนโกศล  พานิชพันธD, 2550 : 27)  คือ     - กลุ2มผู�สูงอายุวัยต�น (The Young Elderly) มีอายุต่ํากว2า 74 ปG     - กลุ2มผู�สูงอายุวัยกลาง (The Middle Age Elderly) มีอายุ 75 - 84 ปG     - กลุ2มผู�สูงอายุวัยท�าย (The Old Elderly) มีอายุต้ังแต2 85 ปGข้ึนไป ประเทศสหรัฐอเมริกาแบ2งกลุ2มผู�สูงอายุตาม National Institute of Aging เป8น 2 กลุ2ม คือ     - กลุ2ม Young Old มีอายุ 60 - 74 ปG     - กลุ2ม Old - Old มีอายุ 75 ปGข้ึนไป   ผู�สูงอายุท่ีเกษียณอายุแล�วยังมีส2วนร2วมในทางสังคมสูงจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงถึง ร�อยละ49 ดังนั้นผู�สูงอายุท่ีมีส2วนร2วมในกิจกรรมทางสังคมสูง  มีแนวโน�มจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว2าผู�ท่ีมีส2วนร2วมในกิจกรรมทางสังคมผู�สูงอายุจะมีชีวิตเป8นสุขได�นั้น  การมีบทบาทหรือมีการเข�าร2วมกิจกรรมทางสังคม  ผู�สูงอายุจะเข�าร2วมกิจกรรมทางศาสนามากท่ีสุด รองลงมาเข�าร2วมกิจกรรมทางการเมืองนอกนั้นเป8นงานสนุกสนานรื่นเริง กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมทาง สังคม (นิศา  ชูโต, 2550 : 13)  



122.3 แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ  สวัสดิการสังคม (Social Welfare)เป8นเรื่องสําคัญและจําเป8นเพราะเป8นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับคนทุกคนในสังคม ต้ังแต2แรกเกิดจนกระท่ังตายเป8นวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของคนในสังคมซ่ึงแต2ละคนต�องได�รับบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเป8นต2อการดํารงชีวิต เช2น บริการด�านสุขภาพอนามัยบริการด�านการศึกษา บริการด�านท่ีอยู2อาศัย   สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซ่ึงเก่ียวกับการปeองกันการแก�ไขปkญหาการพัฒนาและการส2งเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเป8นข้ันพ้ืนฐานของประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได�ท่ัวถึงเหมาะสมเป8นธรรม และให�เป8นไปตามมาตรฐาน ท้ังทางด�านการศึกษาสุขภาพอนามัย ท่ีอยู2อาศัย การทํางานและการมีรายได� นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป8นมนุษยD สิทธิท่ีประชาชนจะต�องได�รับ และมีส2วนร2วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ(พระราชบัญญัติส2งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546)  แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการสังคม  เป8นแนวคิดท่ีมีความเป8นมายาวนานเริ่มต้ังแต2ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดนี้เป8นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของสังคมตะวันตกซ่ึงเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรม เป8นอุตสาหกรรมซ่ึงส2งผลให�วิถีชีวิตของคนในสังคมเคลื่อนย�ายจากกลุ2มเครือญาติและชุมชนไปสู2สังคม องคDกร หรือโรงงาน การทํางานภายในโรงงานในยุคเริ่มต�นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเป8นการเอารัดเอาเปรียบผู�ใช�แรงงานอย2างกว�างขวาง จนกลายเป8นปkญหาคุกคามการดํารงชีวิต  และการดํารงชีวิตของผู�ใช�แรงงาน ส2งผลให�รัฐต�องเข�ามาแทรกแซงการจัดภารเศษฐกิจเพ่ือให�บรรดาผู�ใช�แรงงานมีหลักประกันในการดํารงชีวิตท่ีม่ันคงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงประเทศเยอรมันเป8นเทศแรกท่ีมีการนําแนวคิดสวัสดิการสังคมมาแปลงเป8นนโยบายสวัสดิการสังคม    ความหมายของสวัสดิการสังคม (Social welfare) เป8นงานบริหารของรัฐบาลในการท่ีจะพยายามขจัดทุกขD  บํารุงสุข  เพ่ือความอยู2ดีกินดีของราษฎร  เห็นได�เด2นชัดในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ ดังนั้น  เราจึงควรเข�าใจความหมายของงานสวัสดิการสังคมก2อนว2าหมายถึงอะไร  มีผู�ให�ความหมายไว�ต2าง ๆ  ดังนี้  วอลเตอรD (Walter, 1968 : 4 อ�างถึงใน สุเทพ เชาวลิต, 2550 : 3) ได�ให�ความหมายไว�ว2า“สวัสดิการสังคม”คือการจัดกิจกรรมข้ึนเพ่ือส2งเสริมสวัสดิการสังคมโดยตรง  แก2ประชาชนในด�านความต�องการท่ีอยู2อาศัยในเรื่องครอบครัว และเด็กอนามัย การปรับสังคม การใช�เวลาว2างมาตรฐานการครองชีพและความสัมพันธDทางสังคม และ ในส2วนด�านการบริการทางสวัสดิการสังคมให�ปฏิบัติเก่ียวกับบุคคลกลุ2มชน ชุมชน และสังคม ซ่ึงบริการเหล2านี้จะรวมถึงการดูแลการรักษา และการปeองกันด�วย สุวรรณรื่นยศ ให�ความหมายว2า “งานสวัสดิการสังคม” มีความหมายครอบคลุมไปถึงการดาเนินการทุกอย2างท้ังของรัฐและเอกชนเพ่ือช2วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนมนุษยDหรือกลุ2มชนท่ีรวมกันเป8นสังคม ผู�ท่ีไม2สามารถช2วยตนเองได�ให�มีความสุขท้ังกายและจิตใจ  



13Encyclopedia of Social Work (1971อ�างถึงใน วันทนียDวาสิกะสิน,สุรางคDรัตนD วศินารมณD และกิติพัฒนD นนทปkทมะดุลยD, 2547 : 1) ได�ให�ความหมายว2า สวัสดิการสังคม หมายถึงกิจกรรมต2าง ๆท่ีจัดต้ังข้ึนโดยหน2วยงานท้ังของรัฐบาลและอาสาสมัคร เพ่ือมุ2งปeองกันและขจัดปkญหาสังคมหรือปรับปรุงความเป8นอยู2ท่ีดีของบุคคลกลุ2ม และชุมชน  ไฟรDดแลนเดอรD และแอพทD (Friedlander &Apte, 1980 อ�างถึงใน วันทนียDวาสิกะสินและคณะ,2547 : 1) ได�ให�ความหมายว2า สวัสดิการสังคมเป8นระเบียบนโยบายผลประโยชนDและบริการ ซ่ึงจะทําให�การดําเนินการจัดบริการต2าง ๆ เป8นไปโดยสอดคล�องกับความต�องการของสังคมเป8นท่ียอมรับกันว2าสวัสดิการสังคมเป8นบริการพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและถาวรเปลี่ยนแปลงจากสภาวะท่ีเคยยากลําบากไปสู2สิ่งท่ีคาดหวังว2าดีกว2ารวมไปถึงความอุดมสมบูรณDในท่ีสุด  โรเบิรตD และคณะ ให�ความหมายว2า “สวัสดิการสังคม” หมายถึง การปฏิบัติจัดทําท้ังหลายไม2ว2าโดยส2วนราชการหรือ เอกชนเป8นการปฏิบัติจัดทํา เพ่ือช2วยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุ2มชน ชุมชนให�มีมาตรฐานการครองชีพอันดี มีสุขภาพและสังคม ภาพท่ีน2าพึงใจ โดยมุ2งให�สามารถช2วยเหลือตนเองได�และช2วยเหลือผู�อ่ืนในสังคมเดียวกันได�ต2อไป  เอ็ดมันดD และนาธาน  (Edmund & Nathan, 2000, 5 อ�างถึงใน สุเทพ เชาวลิต, 2550 : 4)  ให�ความหมายของสวัสดิการสังคมไว�ว2า เป8นการปฏิบัติงานซ่ึงเป8นระบบรวบรวมวิถีทางแนวทางในการแก�ไขปkญหาสังคมและเศรษฐกิจซ่ึงจะสะท�อนให�เห็นค2านิยมทางสังคม และใช�ความรู�ความชํานาญท่ีได�ฝ�กปฏิบัติมาในการแก�ไขปkญหาต2าง ๆ เรณู โชติดิลก ให�ความหมายว2า “สวัสดิการสังคม” เป8นความเป8นอยู2ของประชาชนท่ัวไปทุกด�านเก่ียวข�องกับเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาบุคคลและกลุ2มต2าง ๆพ้ืนฐานในเรื่องสวัสดิการสังคมจะประกอบด�วย    1.  มีหลักประกันรายได�ต่ํา     2.  มีการจัดหาบ�านช2องท่ีพักอาศัยของประชาชน   3.  มีบริการในเรื่องสุขภาพของประชาชน 4.  มีระบบการประกันสังคม จากคํานิยามท่ีให�ความหมายของคําว2า สวัสดิการสังคม เม่ือพิจารณาแล�วอาจกล2าวโดยสรุปสั้น ๆ ได�ว2า“งานสวัสดิการสังคม” ก็คือกิจกรรมท้ังหลายท่ีส2งเสริมสวัสดิภาพท่ัว ๆ ไปให�ประชาชนมีการกินดีอยู2ดี มีความสุขนั่นเอง  ความสําคัญของงานสวัสดิการสามารถแบ2งออกเป8นด�านต2าง ๆ ดังนี้  (สุเทพ เชาวลิต,2550 : 4 - 6)   1.  ด�านการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น รัฐบาลมีหน�าท่ีต�องบาบัดทุกขDบํารุงสุข ให�แก2ประชาชน สร�างความอยู2ดีกินดีของประชาชน ตลอดจนการยกระดับการครองชีพของบุคคล ผู�ท่ีไม2ได�รับความผาสุกเท2าท่ีควรให�ดีข้ึน ให�มาตรฐานความเป8นอยู2ของประชาชนอยู2ในระดับท่ีเหมาะสม 



142. ด�านเศรษฐกิจ ประชากรเป8นทรัพยากรท่ีมีค2ายิ่งของชาติ ในการท่ีจะสร�างสรรคDความเจริญ ในทุก ๆ ด�านให�กับประเทศชาตินั้น ประชาชนเป8นตัวจักรกลสําคัญในทางเศรษฐกิจเป8นท้ังผู�ผลิตผู�อุปโภค บริโภค ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติกิจการท้ังหลายจะสําเร็จได�ผลสมบูรณDนั้นย2อมข้ึนอยู2กับคุณภาพของประชากรเป8นสําคัญ นั่นหมายถึง การท่ีประชากรมีสุขภาพ อนามัยสมบูรณD จิตใจแจ2มใส มีความเป8นอยู2ดี มีความขยันขันแข็งกระตือรือร�น   3.  ด�านความม่ันคงของชาติ ความม่ันคงของชาตินั้นจะต�องประกอบด�วยความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง ดังนั้นการท่ีจะเสริมสร�างความม่ันคงปลอดภัยของประเทศชาตินั้น จึงมีความจาเป8นอย2างยิ่งในการสร�างความม่ันคงให�เกิดข้ึน แก2ครอบครัวและประชาชน ผู�ท่ีจะมาทําหน�าท่ีปeองกันประเทศชาติเพ่ือความม่ันคงของชาติ   4.  ด�านเกียรติภูมิของประเทศ รัฐบาลมีหน�าท่ีจะต�องเป8นผู�สร�างหลักประกัน ในกิจการท่ีประชาชนได�รับผลประโยชนDร2วมกัน โดยเฉพาะอย2างยิ่งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเรายอมรับนับถือในคุณค2าของตัวบุคคล  บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะได�รับการบริการจากสังคม (socialservices) ในฐานะท่ีตนเป8นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมแนวทางการดําเนินงานส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุขององคDการบริหารส2วนตําบลและเทศบาลตําบล มีแนวทางการดําเนินงานส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ ดังนี้    4.1  ดําเนินการจัดทําแผนส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ  มีหลักเกณฑDดังนี้        4.1.1  ผู�จัดทําแผนส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ  ได�แก2  คณะกรรมการบริหาร อบต.เทศบาลตําบล  โดยการสนับสนุนของคณะทางานสนับสนุนการปฏิบัติงานสภาตําบล (คปต.)        4.1.2  วิธีการจัดทําแผนส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุควรยึดหลักและดําเนินการ ดังนี้           1)  ต�องใช�ข�อมูลพ้ืนฐานของชุมชน เช2น ผลการสํารวจ กชช. 2 ค,จปฐ. และข�อมูลท่ัวไปของผู�สูงอายุ และปkญหาของผู�สูงอายุในชุมชน           2)  นโยบายท่ีกําหนดเป8นแนวทางในการจัดทําแผน           3)  ต�องคํานึงถึงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 4)  ความสัมพันธDงบประมาณระหว2างหน2วยงาน ภูมิภาคในพ้ืนท่ี เพ่ือรับการสนับสนุน เช2น คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติงานสภาตําบล (คปต.) หรือกระทรวงหลัก เช2นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษา และกระทรวงสาธารณสุข        4.1.3  นําแผนเข�าสู2สภาโดยคณะกรรมการบริหารของเทศบาล           1)  ผู�ให�ความเห็นชอบแผนส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ คือ สมาชิกสภาเทศบาล          2)  สรรหาบุคคลท่ีมีความสนใจท่ีจะเข�าร2วมกิจกรรมส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ ได�แก2    -  ผู�นําชุมชนท่ีชาวบ�านยอมรับและศรัทธา  -  ผู�ท่ีเสียสละทํางานเพ่ือส2วนรวม 



15- ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู� ความสามารถในหมู2บ�าน -  อาสาสมัครสาธารณสุข -  ผู�นํากลุ2มองคDกรประชาชนท่ีได�รับการยอมรับ -  คณะกรรมการกลุ2ม หรือสมาชิกกลุ2มต2าง ๆ -  เยาวชน, ผู�นําเยาวชน 3)  พัฒนาความรู�  ความสามารถของชุมชนและผู�สูงอายุให�สามารถเฝeาระวังดูแล และส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุในด�านร2างกาย จิตใจ อารมณD และสังคม ได�แก2             - ส2งเสริมและสนับสนุนให�มีการสร�างและจัดให�มีกลุ2มต2าง ๆ เช2น การออกกําลังกาย การปลูกผักพ้ืนบ�านไว�รับประทาน เพ่ือสุขภาพผู�สูงอายุในชุมชน เป8นต�น            -  ส2งเสริมให�ชุมชนและผู�สูงอายุมีความรู�ด�านการส2งเสริมสุขภาพ การปeองกันโรคและการให�คําปรึกษา            -  จัดและขยายสาขาการเฝeาระวัง ดูแล และส2งเสริมสุขภาพการปeองกันโรคและสภาพสิ่งแวดล�อม             -  จัดให�มีระบบข�อมูลข2าวสารท่ีมีประโยชนDต2อสุขภาพผู�สูงอายุ            -  จัดกิจกรรมต2าง ๆ ร2วมกับผู�สูงอายุ เช2น งานรื่นเริงต2าง ๆ งานพิธีทางศาสนารัฐพิธี          4)  ประสานงานกับหน2วยงานสาธารณสุขในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดท่ีเก่ียวข�องเพ่ือพัฒนาสุขภาพผู�สูงอายุ ได�แก2            -  ขอความร2วมมือสนับสนุนข�อมูลด�านสุขภาพผู�สูงอายุในการจัดทําแนวทางการดําเนินงานส2งเสริมสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุ            -  การขอความร2วมมือสนับสนุนสื่อเผยแพร2ความรู�ด�านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต�องสําหรับการเผยแพร2ประชาสัมพันธDในท�องถ่ิน  เพ่ือส2งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ2มวัยตามโอกาสท่ีเอ้ืออํานวย            -  ติดต2อประสานงานกับหน2วยงานสาธารณสุขเพ่ือจัดบริการสุขภาพ ออกหน2วยเคลื่อนท่ีเพ่ือตรวจสุขภาพผู�สูงอายุ เช2น ตรวจสุขภาพฟkน ตรวจร2างกายท่ัวไป ฯลฯ            -  สนับสนุนประชาคมเพ่ือสุขภาพ ให�มีจิตสํานึกร2วมกันก2อให�เกิดการกระทํา  เพ่ือแก�ปkญหาสุขภาพร2วมกันอย2างต2อเนื่อง            -  ประสานงานแนวความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณDและกลยุทธการดําเนินงานส2งเสริมสุขภาพ            -  ประสานความร2วมมือเพ่ือให�ก2อเกิดเครือข2ายการดูแลซ่ึงกันและ กันการส2งตัวผู�สูงอายุไปโรงพยาบาลในกรณีท่ีมีปkญหาสุขภาพ 



165) ส2งเสริม สนับสนุน และกระตุ�นให�เกิดกิจกรรมส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุข้ึนในชุมชน            -  สนับสนุนให�มีการรวมกลุ2มหรือรวมชมรมผู�สูงอายุในตําบล            -  จัดให�มีการดูแลและรักษาสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต2อการส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ เช2น การดูแลรักษาความสะอาด การกําจัดขยะท่ีถูกวิธี การเฝeาระวังสิ่งแวดล�อมท่ีอาจเป8นอันตรายต2อสุขภาพ ตลอดจนจัดหาน้ําสะอาดสาหรับอุปโภค บริโภค            -  จัดให�มีหรือสนับสนุนการปeองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ท้ังในครัวเรือนและชุมชน            -  จัดให�มีกิจกรรมส2งเสริมพฤติกรรมอนามัยท่ีถูกต�อง เช2น การรณรงคDไม2สูบบุหรี่ไม2ดื่มสุรา  และสารเสพติดอ่ืน ๆ  การร2วมมือกันดูแลรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  การกําจัดขยะมูลฝอย  การร2วมมือกันปeองกันโรคเอดสDและการไม2สําส2อนทางเพศไปจนถึงการไม2เล2นการพนันทุกประเภท  อันจะนามาซ่ึงความไม2สงบสุขในครัวเรือน  หรืออาชญากรรม  หรือแม�แต2สุขนิสัยส2วนบุคคลต2าง ๆ  เช2น  การแปรงฟkนให�ถูกวิธี  การล�างมือให�สะอาดก2อนรับประทานอาหาร  และหลังการขับถ2ายทุกครั้ง  การชําระร2างกายและรักษาความสะอาดของเสื้อผ�าเครื่องนุ2งห2ม  เครื่องนอน     ต2าง ๆเหล2านี้เป8นต�น            -  จัดให�มีสถานท่ีและสนับสนุนให�มีอุปกรณDกีฬา เครื่องออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพสําหรับผู�สูงอายุ            -  จัดต้ังหรือสนับสนุนการจัดกลุ2มอาสาสมัครคอยดูแลช2วยเหลือผู�สูงอายุท่ีพิการหรือพ่ึงพาตัวเองไม2ได�            -  ให�โอกาสผู�สูงอายุท่ีมีความรู�  ความชํานาญเฉพาะด�านมีภูมิปkญญาชาวบ�านได�แสดงความรู�  ความสามารถในชุมชน เพ่ือให�เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีความรู�สึกว2าอยู2อย2างมีคุณค2า            -  ส2งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางด�านศาสนาให�ผู�สูงอายุได�ร2วมกิจกรรม            -  แลกเปลี่ยนและถ2ายทอดแนวทางการดําเนินงานส2งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุระหว2างเทศบาลด�วยกัน           -  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอย2างต2อเนื่องและสรุปผลการดําเนินงานเป8นเอกสารไว�เป8นหลักฐานปฏิญญาผู�สูงอายุ พ.ศ. 2542 ด�วยปG ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542)เป8นปGสากล ว2าด�วยผู�สูงอายุ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปฏิญญาผู�สูงอายุไทยและประกาศใช�แล�วโดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  ได�ลงนามรับรองในวันพิธีเปpดงานปGสากลว2าด�วยผู�สูงอายุ เม่ือวันท่ี 25มีนาคม พ.ศ.2542 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล (สํานักส2งเสริมสุขภาพ, 2550 : 18 – 20) มีสาระสําคัญดังต2อไปนี้ 



17ข�อ 1 ผู�สูงอายุต�องได�รับปkจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอย2างมีคุณค2าและศักด์ิศรีได�รับการพิทักษDและคุ�มครองให�พ�นจากการถูกทอดท้ิง  และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะผู�สูงอายุท่ีไม2สามารถพ่ึงตนเองหรือครอบครัวได�และผู�พิการท่ีสูงอายุ             ข�อ 2  ผู�สูงอายุควรอยู2กับครอบครัวโดยได�รับความเคารพรัก  ความเข�าใจความเอ้ืออาทร  การดูแลเอาใจใส2  การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว2างสมาชิกในครอบครัวเพ่ือให�เกิดความสัมพันธDอันดีในการอยู2ร2วมกันอย2างเป8นสุข             ข�อ 3  ผู�สูงอายุควรได�รับโอกาสในการศึกษา  เรียนรู�และพัฒนาศักยภาพของตนอย2างต2อเนื่อง  เข�าถึงข�อมูลข2าวสาร  และบริการทางสังคมอันเป8นประโยชนDในการดํารงชีวิตเข�าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด�าน  เพ่ือสามารถปรับบทบาทของตนให�สมวัย             ข�อ 4  ผู�สูงอายุควรได�ถ2ายทอดความรู�  และประสบการณDให�สังคมมีโอกาสได�ทํางานท่ีเหมาะสมกับวัยตามความสมัครใจโดยได�รับค2าตอบแทนท่ีเป8นธรรมเพ่ือให�เกิดความภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค2า             ข�อ 5  ผู�สูงอายุควรได�เรียนรู�ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองต�องมีหลักประกันและสามารถเข�าถึงบริการด�านสุขภาพอนามัยอย2างครบวงจรโดยเท2าเทียมกัน  รวมท้ังได�รับการดูแลจนถึงวาระสุดท�ายของชีวิตอย2างสงบตามคตินิยม             ข�อ 6  ผู�สูงอายุควรได�มีบทบาท และส2วนร2วมในกิจกรรมของครอบครัวชุมชนและสังคม  โดยเฉพาะการรวมกลุ2มเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู�  และความเข�าใจอันดี  ระหว2างผู�สูงอายุด�วยกันและกับบุคคลทุกวัย             ข�อ 7  รัฐโดยการมีส2วนร2วมขององคDกรภาคเอกชน  ประชาชนสถาบันสังคม  ต�องกําหนดนโยบายและแผนหลักด�านผู�สูงอายุ  ส2งเสริมและประสานให�หน2วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการอย2างต2อเนื่องให�บรรลุผลตามเปeาหมาย             ข�อ 8  รัฐโดยการมีส2วนร2วมขององคDกรภาคเอกชน  ประชาชนสถาบันสังคม ต�องตรากฎหมายว2าด�วยผู�สูงอายุเพ่ือเป8นหลักประกันและการบังคับใช�ในการพิทักษDสิทธิคุ�มครองสวัสดิภาพ  และจัดสวัสดิการแก2ผู�สูงอายุ             ข�อ 9  รัฐโดยมีส2วนร2วมขององคDกรภาคเอกชน  ประชาชน  สถาบันสังคมต�องรณรงคDปลูกฝkงค2านิยมให�สังคมตระหนักถึงคุณค2าของผู�สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยท่ีเน�นความกตัญ�ูกตเวที และความเอ้ืออาทรต2อกัน  พระราชบัญญัติส2งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได�ให�ความหมาย “สวัสดิการสังคม”หมายความว2า ระบบการจัดบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกับการปeองกันการแก�ไขปkญหาการพัฒนาและการส2งเสริมความม่ันคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเป8นข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได�อย2างท่ัวถึงเหมาะสมเป8นธรรม และให�เป8นไปตามมาตรฐาน ท้ังด�านการศึกษา สุขภาพ



18อนามัย ท่ีอยู2อาศัย การทํางาน และการมีรายได�นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป8นมนุษยD  สิทธิท่ีประชาชนจะต�องได�รับ และการมีส2วนร2วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ  การดําเนินงานด�านสวัสดิการผู�สูงอายุของประเทศไทย เริ่มในปGพ.ศ.2496เม่ือจอมพลป.พิบูลสงคราม ได�มีแนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคมและประชาสงเคราะหD ได�กําหนดนโยบายท่ีสําคัญหลายประการในการส2งเสริมสนับสนุนให�ประชาชนมีความเป8นอยู2ท่ีดีมีคุณภาพ และดํารงชีวิตในสังคมได�อย2างสงบสุข ได�มอบหมายให�กรมประชาสงเคราะหDจัดต้ังสถานสงเคราะหDคนชราบ�านบางแคข้ึนเป8นครั้งแรก วัตถุประสงคDในการจัดต้ัง คือ เพ่ือให�การสงเคราะหDคนชราท่ีไม2สามารถช2วยเหลือตนเองได�หรือประสบปkญหาความทุกขDยาก เดือดร�อนยากจนไม2มีท่ีอยู2อาศัยหรือไม2สามารถอาศัยอยู2กับครอบครัวได� ต�องการบริการสงเคราะหDบางอย2าง เช2น การรักษาพยาบาลกายภาพบําบัด นันทนาการ เพ่ือแบ2งเบาภาระของครอบครัวท่ีมีรายได�น�อยหรือยากจน ท่ีไม2สามารถอุปการะเลี้ยงดูผู�สูงอายุไว�ในครอบครัวได�เพ่ือปeองกันและแก�ไขปkญหาสังคมอันเก่ียวกับผู�สูงอายุไม2ให�เร2ร2อนทําความเดือดร�อนแก2สังคมและให�สามารถอยู2ในสังคมได�อย2างผาสุกเหมาะสมกับอัตภาพ  สวัสดิการทางสังคมสําหรับผู�สูงอายุ หมายถึง การจัดบริการทางสังคมด�านการปeองกันและแก�ไขปkญหา การพัฒนา และการส2งเสริมความม่ันคงทางสังคมท่ีจัดให�ผู�สูงอายุ  เพ่ือตอบสนองความจําเป8นข้ันพ้ืนฐานของผู�สูงอายุให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถพ่ึงตนเองได�อย2างท่ัวถึง  เหมาะสม เป8นธรรมโดยครอบคลุมด�านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู2อาศัย  การทํางานและการมีรายได� นันทนาการกระบวนการยุติธรรม  และบริการทางสังคมท่ัวไป  โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป8นมนุษยD สิทธิท่ีผู�สูงอายุพึงได�รับ และการมีส2วนร2วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ    ในระยะเริ่มต�นการใช�แนวคิดการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ  กรมประชาสงเคราะหDเป8นหน2วยงานแรก ๆ  ท่ีรับผิดชอบในการจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุ โดยให�คนในชุมชนเข�ามามีส2วนร2วมในการเก้ือหนุนช2วยเหลือผู�สูงอายุ โดยจัดกิจกรรมหรือบริการต2างๆ ให�ผู�สูงอายุ ในรูปแบบ “ชุมชนช2วยชุมชน” จุดมุ2งหมายของการดําเนินการคือ การสร�างจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนในการดูแลรักษาดูแลผู�สูงอายุทุกโอกาส โดยเน�นความคิดริเริ่มคนในชุมชนในการใช�ทรัพยากรต2าง ๆในการแก�ไขปkญหา  ประกอบกับองคDการสหประชาชาติได�รับรองหลักการ 18 ประการ สําหรับผู�สูงอายุซ่ึงกรมประชาสงเคราะหDใช�เป8นหลักสําคัญในการกําหนดแนวทางในการให�ความช2วยเหลือและบริการต2างๆ ให�กับผู�สูงอายุ โดยมีสาระสําคัญดังต2อไปนี้    



19หลักการ 18 ประการ สําหรับผู�สูงอายุ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2534 ดังต2อไปนี้  หลักการมีอิสรภาพในการพ่ึงตนเอง    1. สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะได�รับอาหาร  นํ้า  ท่ีอยู2อาศัย  เครื่องนุ2งห2ม  และการดูแล สุขภาพอย2างเพียงพอ ท้ังจากการจัดสรรรายได� การสนับสนุนช2วยเหลือจากครอบครัวและชุมชนตลอดจนการช2วยเหลือตนเอง     2.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิและโอกาสได�ทํางาน หรือมีโอกาสท่ีจะสร�างรายได�ทางอ่ืนให�กับตนเอง     3.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิและมีส2วนร2วมในการกําหนดการเกษียณอายุการทํางาน     4.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิเข�าถึงโครงการฝ�กอบรมและโครงการด�านการศึกษาท่ีเหมาะสม 5.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะอาศัยอยู2ในสภาพแวดล�อมท่ีปลอดภัย และสามารถท่ีจะปรับให�เข�ากับความพึงพอใจส2วนบุคคลและความสามารถท่ีเปลี่ยนไป     6.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะพักอาศัยอยู2ท่ีบ�านของตนเองได�นานท่ีสุดเท2าท่ีจะเป8นไปได�   หลักการการมีส+วนร+วม  7.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิคงอยู2ในสังคม และมีส2วนร2วมอย2างแข็งขันในการกําหนดและดําเนินนโยบายท่ีมีผลโดยตรงต2อความเป8นอยู2อันดีของผู�สูงอายุ รวมท้ังแลกเปลี่ยนความรู�และทักษะกับคนรุ2นใหม2    8.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและพัฒนาโอกาสในการให�บริการแก2ชุมชน และทํางาน อาสาสมัครในตําแหน2งท่ีเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถ    9.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะก2อต้ังขบวนการหรือสมาคมเพ่ือผู�สูงอายุ   หลักการการอุปการะเล้ียงดู    10.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะได�รับการอุปการะเลี้ยงดูและการปกปeองคุ�มครองจากครอบครัวและชุมชน ตามคุณค2าวัฒนธรรมของแต2ละระบบสังคม    11.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิเข�าถึงบริการด�านการดูแลสุขภาพ เพ่ือช2วยให�สามารถและคงไว�หรือฟghนฟูสมรรถภาพทางด�านร2างกาย จิตใจ และอารมณDให�อยู2ในระดับท่ีสมบูรณDท่ีสุด และเพ่ือช2วยปeองกันหรือชะลอการเกิดภาวะเจ็บปqวยอีกด�วย    12.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิได�รับบริการทางด�านสังคมและกฎหมาย เพ่ือส2งเสริมอิสรภาพในการดําเนินชีวิตการปกปeองคุ�มครองและการอุปการะเลี้ยงดู    13.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะได�รับประโยชนDจากการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะหD ซ่ึงจะให�บริการด�านการปกปeองคุ�มครอง การฟghนฟูสมรรถภาพ และการกระตุ�นทางด�านจิตใจและสังคม ในสภาพแวดล�อมท่ีปลอดภัยและบรรยากาศท่ีเป8นมิตรตามความเหมาะสมกับสถานภาพและความต�องการ 



2014. ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิมนุษยชนท้ังปวงและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในขณะท่ีอยู2ในสถานท่ีใดใด หรือในสถานท่ีให�บริการดูแลรักษา รวมท้ังพึงได�รับการยอมรับในศักด์ิศรี ความเชื่อ ความต�องการ และความเป8นส2วนตัว ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการอุปการะเลี้ยงดูและคุณภาพชีวิตของตนเอง   หลักการการบรรลุความต�องการ    15.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิท่ีจะแสวงหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได�อย2างเต็มท่ี    16.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิเข�าถึงแหล2งการศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และนันทนาการในสังคม   หลักการความมีศักดิ์ศรี    17.  ผู�สูงอายุพึงมีสิทธิ ท่ีจะดํารงชีวิตอยู2อย2างมีศักด์ิศรี และมีความม่ันคงปลอดภัยปราศจากการถูกแสวงหาผลประโยชนD  ตลอดจนการปฏิบัติอย2างทารุณท้ังทางร2างกายและจิตใจ    18.  ผู�สูงอายุพึงได�รับการปฏิบัติอย2างเป8นธรรมโดยไม2คํานึงถึงความแตกต2างทางวัยเชื้อชาติเผ2าพันธุD  ภูมิหลัง  ศาสนา  ความพิการ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  หรือสถานภาพอ่ืนใด   รูปแบบสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุในประเทศไทย    1.  การประกันสังคม (Social Insurance)  เป8นการสร�างหลักประกันความม่ันคงในการดํารงชีวิตและคุ�มครองลูกจ�าง  ปkญหาการขาดรายได�เม่ือเกษียณอายุการทํางาน  สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให�ผู�สูงอายุได�รับการเก้ือหนุนจากครอบครัวน�อยลง  ปkญหาสุขภาพท่ีรื้อรังส2งผลให�ตัวเลขค2าใช�จ2ายในการรักษาพยาบาลสูง  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ, 2553)  ระบบประกันสังคมในประเทศไทย ประกอบด�วย กองทุนต2าง ๆ ดังนี้       1)  กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ เป8นการส2งเสริมการออมสําหรับกลุ2มแรงงานท่ีเป8นลูกจ�างในภาคเอกชนของกระทรวงแรงงาน       2)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ(กบข.) เป8นการออมภาคบังคับสําหรับกลุ2มข�าราชการ      3)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ�างประจําของส2วนราชการซ่ึงจดทะเบียน (กสจ.)ผลประโยชนDท่ีได�รับ  คือ  เงินบําเหน็จลูกจ�างและเงินท่ีสมาชิกส2งสบทบเข�ากองทุน       4)  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป8นจุดเริ่มต�นของการส2งเสริมการออมแบบสมัครใจ      5)  กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  เป8นการออมแบบสมัครใจ  สําหรับกลุ2มประชาชนท่ัวไปท่ีมีกําลังการออมมาก       6)  กองทุนสงเคราะหDครูใหญ2และครูโรงเรียนเอกชนซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได�จัดต้ังข้ึนเป8นการออมภาคบังคับ       7)  กองทุนทวีสุข เป8นกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณDการเกษตร  เพ่ือส2งเสริมให�เกษตรกรออมเงินไว�ใช�เป8นสวัสดิการแก2ตนเอง  และครอบครัว 



218) กองทุนสวัสดิการชุมชน เป8นการส2งเสริมการออมในระดับชุมชน เพ่ือสร�างหลักประกันความม่ันคงของคนในชุมชนให�มีความเป8นอยู2ท่ีดีข้ึน  โดยสถาบันพัฒนาองคDกรชุมชน(องคDกรมหาชน) และ      9)  กองทุนการออมชราภาพ (กอช.) กระทรวงการคลังเป8นผู�จัดต้ังกองทุน เป8นกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพข้ันพ้ืนฐานแบบสมัครใจ    2.  การช2วยเหลือสาธารณะ (PublicAssistance)  เป8นการสงเคราะหDแบบให�เปล2าสําหรับผู�ท่ีต�องการความช2วยเหลือ  เนื่องจากช2วยเหลือตนเองไม2ได� ด�อยโอกาสทางสังคม  และไร�ท่ีพ่ึง รูปแบบของสวัสดิการท่ีมีอยู2คือ       1) เบี้ยยังชีพผู�สูงอายุ เป8นการจ2ายเงินแบบให�เปล2า ตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 ให�กรมส2งเสริมการปกครองส2วนท�องถ่ิน (สถ.) จ2ายเบี้ยยังชีพแบบข้ันบันไดให�กับผู�สูงอายุ โดยผู�ท่ีมีอายุ 60 - 69 ปG ได�รับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาทต2อเดือน ผู�ท่ีมีอายุ 70 - 79 ปG ได�รับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาทต2อเดือน ผู�ท่ีมีอายุ 80 - 89 ปG ได�รับเบี้ยยังชีพคนละ 800 บาทต2อเดือน และผู�ท่ีมีอายุ 90 ปGข้ึนไป ได�รับเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาท ต2อเดือนโดยให�มีผลบังคับใช�ต้ังแต2วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เป8นต�นไป  (www.thaigov.go.th)  นอกจากนี้ ปpยากร  หวังมหาพร (2555) ได�ศึกษา รูปแบบการจัดการเบี้ยยังชีพแก2ผู�สูงอายุขององคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินไทย       2)  กองทุนดูแลผู�สูงอายุท่ีขาดท่ีพ่ึงโดยสํานักส2งเสริมและพิทักษDผู�สูงอายุ  เป8นการให�ความช2วยเหลือผู�สูงอายุกรณีเดือดร�อนจากการทารุณกรรม  ถูกแสวงหาประโยชนDโดยมิชอบด�วยกฎหมายและถูกทอดท้ิง  การสนับสนุนการจัดการงานศพผู�สูงอายุท่ีมีฐานะยากจน  และการช2วยเหลือผู�สูงอายุท่ีประสบปkญหาความเดือดร�อนเรื่องท่ีพักอาศัย  อาหารและเครื่องนุ2งห2ม       3)  การได�รับคําปรึกษาในทางคดี  การช2วยเหลือจากการทารุณกรรมและถูกทอดท้ิงโดยกระทรวงยุติธรรมให�คําแนะนํา ปรึกษา ท่ีเก่ียวข�องในทางคดีสําหรับผู�สูงอายุ       4)  การยกเว�นค2าเข�าชมสถานท่ีของรัฐโดยกระทรวงคมนาคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ให�ผู�สูงอายุเข�าชมฟรี 5) การช2วยเหลือด�านค2าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมโดยกระทรวงคมนาคม ให�ความช2วยเหลือผู�สูงอายุโดยรถไฟ / รถไฟฟeา /รถ บขส. / ขสมก.ลดค2าโดยสารครึ่งราคาและการบินไทยลดค2าโดยสารภายในประเทศ ร�อยละ 15    3.  การบริการสังคม (Social Service)  เป8นระบบบริการท่ีตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนประกอบด�วยบริการด�านต2าง ๆ 5 ด�าน คือ      3.1  ด�านสุขภาพอนามัย ประกอบด�วย        1)  หลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า ถือเป8นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนให�บริการครอบคลุมด�านการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการส2งเสริมสุขภาพและปeองกันโรคดําเนินงานโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห2งชาติ (สปสช.) 



222) การบริการทางการแพทยDและการสาธารณสุขจาก พรบ.ผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแผนผู�สูงอายุแห2งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) มีการจัดช2องทางเฉพาะสําหรับผู�สูงอายุแยกจากผู�รับบริการท่ัวไปในแผนกผู�ปqวยนอก         3)  โรงพยาบาลส2งเสริมสุขภาพประจําตําบล เป8นโครงการดูแลสุขภาพท่ีเกิดจากการมีส2วนร2วมของชุมชนและท�องถ่ิน บนพ้ืนฐานแนวคิด “หุ�นส2วนการดูแล” ประกอบด�วยประชาชนในพ้ืนท่ี สถานบริการสุขภาพ และองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ิน         4)  การดูแลท่ีบ�าน (Home Care)  เป8นบริการสําหรับผู�สูงอายุอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงเหมาะกับผู�ปqวยผู�สูงอายุท่ีอาการไม2รุนแรงและไม2สะดวกในการเดินทางมารักษาท่ีโรงพยาบาล เป8นการลดค2าเดินทางของผู�ใช�บริการ และผู�สูงอายุส2วนมากพึงพอใจท่ีจะรับการรักษาพยาบาลท่ีบ�าน (สุภาณีอ2อนชื่นจิตร และฤทัยพร  ตรีตรง, 2549)        5)  โครงการอาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุ (อผส.)  เป8นโครงการท่ีมุ2งแก�ไขปkญหาผู�สูงอายุขาดผู�ดูแลช2วยเหลือตนเองไม2ได� ถูกทอดท้ิง ถูกละเลยเพิกเฉย และผู�สูงอายุท่ีได�รับการดูแลไม2ถูกต�องโดยอาศัยการสร�างอาสาสมัคร จากอาสาสมัครสาธารณ สุข ประจําหมู2บ�าน (อสม.) หรือประชาชนในชุมชนท่ีสมัครใจทําหน�าท่ีเป8นผู�ให�การดูแลช2วยเหลือฟghนฟูผู�สูงอายุในชุมชน      3.2 ด�านการศึกษา ประกอบด�วย        1)  การศึกษา นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนยDส2งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนกลุ2มเปeาหมายพิเศษ (ศกพ.) ได�พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับผู�สูงอายุตามความต�องการและความสนใจของผู�สูงอายุ เช2นการส2งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิตสําหรับผู�สูงอายุการเสริมสร�างคุณค2าและการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับผู�สูงอายุการเสริมสร�างความร2วมมือเพ่ือความเข�มแข็งขององคDกรผู�สูงอายุ เป8นต�น        2)  การศึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอรD เช2น “ชมรมการศึกษาเก่ียวกับคอมพิวเตอรD(Old PeoplePlaying Young Club: OPPY)” เป8นชมรมท่ีมุ2งเผยแพร2ความรู�และทักษะในการใช�คอมพิวเตอรDและอินเทอรDเน็ตให�แก2ผู�สูงอายุ โดยผู�สูงอายุจะต�องจ2ายค2าบริการเอง      3.3 ด�านท่ีอยู2อาศัย  ประกอบด�วย การสงเคราะหDท่ีอยู2อาศัยและการดูแล เป8นบริการในสถานสงเคราะหDสําหรับผู�สูงอายุท่ีครอบคลุมความจําเป8นด�านปkจจัย 4 รวมท้ังบริการด�านการรักษาพยาบาลกายภาพบําบัด ศาสนกิจ งานอดิเรก นันทนาการกิจกรรมส2งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ปkจจุบันมีสถานสงเคราะหDของรัฐ 21 แห2ง      3.4  ด�านการมีงานทําและการมีรายได�ประกอบด�วย กองทุนสวัสดิการผู�สูงอายุ สถาบันพัฒนาองคDกรชุมชน (องคDการมหาชน)  จัดทําโครงการท่ียึดหลักการให�ผู�สูงอายุเป8นแกนนําใน การกําหนดและตัดสินใจร2วมกันในการบริหารจัดการสวัสดิการผู�สูงอายุกันเอง  



233.5 ด�านบริการสังคมและนันทนาการประกอบด�วย   1)  ชมรมผู�สูงอายุ  รูปแบบบริการทางสังคมสําหรับผู�สูงอายุท่ีมีการพัฒนาข้ึนอย2างมากในปkจจุบัน  ชมรมผู�สูงอายุเป8นการรวมกลุ2มกันทางสังคมของผู�สูงอายุ  ท่ีมีความสนใจ  และมีอุดม การณDร2วมกัน ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุโดยเฉพาะการสร�างคุณภาพท้ังทางกาย จิตและสังคม เพ่ือให�ชีวิตมีคุณค2าและมีคุณประโยชนDท้ังแก2ตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยมีสภาผู�สูงอายุ  และกระทรวงสาธารณสุขเป8นผู�สนับสนุนงบประมาณ แต2ผู�บริหารจัดการ  และดําเนินการหลัก คือกลุ2มผ ู้สูง อายุเอง การดําเนินงานของชมรมผู�สูงอายุในลักษณะเครือข2าย  ทําให�งานด�านผู�สูงอายุเข�มแข็งมากข้ึน         2 ) ศูนยDอเนกประสงคDสําหรับผู�สูงอายุ (ศศิพัฒนD  ยอดเพชร, 2550)  เป8นสถานท่ีท่ีเป8นศูนยDรวมขององคDการ  ชุมชน  ผู�สูงอายุ  เพ่ือจัดกิจกรรมด�านสุขภาพ  สังคม  จิตและปkญญา โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานคือ การใช�ชุมชนเป8นฐานในการให�บริการการดูแลระยะยาวสําหรับผู�สูงอายุและการจัดบริการแบบองคDรวม         3) ศูนยDชุมชนเพ่ือผู�สูงอายุ ให�บริการโดยไม2คิดค2าใช�จ2ายจากผู�สูงอายุ  การบริการท่ีจัดให� เช2น  กายภาพบําบัด  อาชีวบําบัด  ออกกําลังกายศาสนกิจ  กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมในวันสําคัญต2าง ๆ         4) ศูนยDบริการผู�สูงอายุในวัดเป8นโครงการท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือสนับสนุนให�ชุมชนมีส2วนร2วมในการดูแลผู�สูงอายุในชุมชนของตนเองโดยมีวัดหรือสถาบันทางศาสนาเป8นศูนยDกลางในการจัดกิจกรรม และ         5) กองทุนผู�สูงอายุ  เพ่ือสนับสนุนอุดหนุนโครงการสําหรับองคDกรของผู�สูงอายุหรือองคDกรท่ีทํางานด�านผู�สูงอายุเพ่ือคุ�มครอง  ส2งเสริมและสนับสนุนผู�สูงอายุ  ให�มีศักยภาพ  มีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี    4. การช2วยเหลือเก้ือกูลของภาคประชาชน  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห2งชาติ, 2553)  เป8นการจัดสวัสดิการสังคมโดยกลุ2มต2าง ๆ  เป8นผู�ดําเนินการหลัก เช2น การจัดสวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุมการเกิด แก2 เจ็บ ตาย กลุ2มออมทรัพยDท่ีมีรูปธรรมก�าวหน�าชัดเจนท้ังเชิงองคDความรู�  กลไก  และพ้ืนท่ีดําเนินการ  ในอีกด�านหนึ่งภาคธุรกิจเอกชนท่ีเดิมมุ2งหวังผลประโยชนDขององคDกรเป8นหลัก  แต2ในปkจจุบันได�ปรับบทบาทเข�ามาช2วยเหลือร2วมรับผิดชอบปkญหาสังคมมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการจัดสวัสดิการโดยปkจเจกชน อาทิ การซ้ือประกันชีวิตรูปแบบต2าง ๆ ผ2านกิจการประกันภัยของเอกชน  ซ่ึงเข�ามาช2วยเติมเต็มหรือยกระดับสวัสดิการในภาพรวมให�สมบูรณDมากข้ึนอย2างมากถึงแม�ว2าประเทศไทย จะได�มีการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุในหลายรูปแบบ ในขณะเดียวกันก็ยังพบปkญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุไทย ดังนี้ (นารีรัตนD  จิตรมนตรีและ สาวิตรี  ทยานศิลปt, 2552) 



241) ขาดการบูรณาการและขาดความต2อเนื่องงานสวัสดิการผู�สูงอายุ มีการดําเนินงานแยกส2วนไม2มีลักษณะบูรณาการ และมีอุปสรรคอํานาจในการสั่งการ กลไกการขับเคลื่อนขาดความต2อเนื่องท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติ จึงเป8นผลให�ไม2บรรลุเปeาหมาย       2)  ขาดการนํานโยบายสู2การปฏิบัติอย2างแท�จริง       3)  ขาดแคลนท้ังงบประมาณและบุคลากร       4)  สวัสดิการสังคมท่ีรัฐจัดให�กับผู�สูงอายุยังไม2เพียงพอกับความต�องการของผู�สูงอายุ ไม2สามารถตอบสนองปkญหาได�อย2างแท�จริง ไม2ครอบคลุมผู�สูงอายุท้ังหมดและยังไม2สามารถกระจายได�ท่ัวถึง       5)  แนวคิดในการบริการเชิงสงเคราะหDระดับรายบุคคล  ไม2สามารถสร�างความเข�มแข็งให�แก2ผู�สูงอายุ  ให�สามารถพ่ึงพาตนเองได�อย2างยั่งยืนและการจัดให�ผู�สูงอายุอยู2แยกจากครอบครัวทําให�ผู�สูงอายุมีคุณภาพชีวิตไม2ดี  และมีความรู�สึกหว�าเหว2       6)  ผู�สูงอายุขาดการรับรู�และความเข�าใจในสิทธิของผู�สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู�สูงอายุ พ.ศ. 2546       7)  การจัดบริการท่ีภาคประชาชนไม2มีส2วนร2วมทําให�ไม2ได�รับความร2วมมือประเด็นสําคัญ  คือ  บุตร  หลานหรือคนในครอบครัวขาดความตระหนักถึงความสําคัญของผู�สูงอายุ  เพราะคิดว2าผู�สูงอายุเป8นภาระของครอบครัวหรือสังคม  จึงให�ความสนใจและความเข�าใจต2อผู�สูงอายุน�อย ส2งผลให�ผู�สูงอายุมีความต�องการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ  ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเพ่ือเติมเต็มความต�องการของผู�สูงอายุเองมากข้ึน     นอกจากนี้ นักวิชาการยังได�เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุ ไว�ดังนี้  (บุหลัน ทองกลีบ, 2550)       1)  ภาครัฐจะต�องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการให�บริการสวัสดิการสังคมแก2ผู�สูงอายุจากเชิงรับมาเป8นเชิงรุก และเปลี่ยนจากการแก�ปkญหาท่ีปลายเหตุมาเป8นการแก�ปkญหาท่ีต�นเหตุบนพ้ืนฐานของข�อเท็จจริงอย2างแท�จริง       2)  รัฐจะต�องสนับสนุนให�มีการดําเนินการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน โดยท่ีรัฐทําหน�าท่ีเป8นพ่ีเลี้ยงรัฐบาลจะต�องวางแนวนโยบายกว�าง ๆ เช2น การสร�างอาชีพและรายได� การออม เป8นต�น       3)  รัฐควรสนับสนุนด�านงบประมาณต2อปkญหาและความต�องการของผู�สูงอายุ และต้ังอยู2บนพ้ืนฐานของข�อเท็จจริง       4)  รัฐจะต�องยืดการเกษียณอายุของผู�สูงอายุบางอาชีพท่ีจําเป8นออกไปจากเดิม       5)  สนับสนุนให�มีการจ�างงานผู�สูงอายุตามความรู�ความสามารถ โดยให�มีมาตรการลดภาษีสําหรับองคDกรเอกชนท่ีจ�างผู�สูงอายุ 



256) สนับสนุนงบประมาณสําหรับหน2วยงานภาครัฐจ�างผู�สูงอายุ โดยให�มีความยืดหยุ2นท้ังค2าจ�าง  วิธีการจ�าง เปpดโอกาสท้ังวิชาชีพและตํ่ากว2าวิชาชีพ       7)  สนับสนุนให�ครอบครัวดูแลผู�สูงอายุ โดยให�มีมาตรการลดภาษีสําหรับบุตรท่ีดูแลบิดา  มารดา  ญาติสายตรงท่ีเป8นผู�สูงอายุ       8)  ส2งเสริมการประกันตนเองก2อนสูงอายุ ในรูปแบบท่ีมีความหลากหลายกว2าการประกันชีวิต  และประกันสุขภาพ โดยศึกษาความต�องการของผู�สูงอายุในช2วงวัยต2าง ๆ       9)  สนับสนุนกลุ2มกิจกรรมของผู�สูงอายุแบบอ่ืน ๆ นอกจากการรวมกลุ2มของชมรมผู�สูงอายุตามปกติ       10)  สนับสนุนกลุ2มกิจกรรมของผู�สูงอายุในวัดและโรงเรียนตามแนวทางท่ีได�รับพระราชทาน  คือ  มีความสัมพันธDระหว2าง บ�าน วัด โรงเรียน หรือ“บวร” เป8นต�น  นอกจากนี้ผู�เขียนเห็นว2าสิ่งหนึ่งท่ีจําเป8นและมีความสําคัญต2อผู�สูงอายุคือ ความเข�าใจของบุตรหลานภายในครอบครัวของผู�สูงอายุ ซ่ึงความเข�าใจนี้ไม2ได�มองเฉพาะในแง  2ของจิตใจเพียงอย2างเดียวแต2จะต�องเข�าใจถึงความต�องการทางด�านกายภาพของผู�สูงอายุด�วย    สรุป การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุมีการพัฒนาการมาอย2างต2อเนื่อง  และมีการบูรณาการในหลายภาคส2วนไม2ว2าจะเป8นภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ท้ังนี้เพ่ือรองรับจํานวนผู�สูงอายุท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ  ในขณะเดียวกัน  ภาครัฐจะต�องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากเชิงรับมาเป8นเชิงรุก  เช2น  การสร�างความตระหนักให�คนในชาติเห็นความสําคัญของผู�สูงอายุว2าเป8นบุคคลท่ีทรงคุณค2าต2อสังคม  มิใช2ภาระของสังคม  การถ2ายโอนงานด�านสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุให�องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินอย2างแท�จริงท้ังงบประมาณ  และบุคลากรท่ีมีความรู�ความเชี่ยวชาญด�านผู�สูงอายุ  เพราะท�องถ่ินจะมีความเข�าใจบริบทของผู�สูงอายุของตนเองได�เป8นอย2างดี นอกจากนี้รัฐควรส2งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป8นการช2วยเหลือผู�สูงอายุของ        ภาคประชาชน/ชุมชนในการจัดสวัสดิการสังคมให�กับผู�สูงอายุในลักษณะต2าง ๆ  ซ่ึงจะต�องสอดคล�องกับประเพณีวัฒนธรรม  และความเชื่อของแต2ละท�องถ่ินด�วยผู�เขียนหวังเป8นอย2างยิ่งว2าในอนาคต  ภาครัฐจะเพ่ิมบทบาทของตนเองต2อการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและเพียงพอกับผู�สูงอายุ ท่ีสําคัญจะต�องสอดคล�องกับความต�องการของผู�สูงอายุอย2างแท�จริง ท้ังนี้เพ่ือเป8นสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก2ผู�สูงอายุได�อยู2อย2างมีความสุขและมีศักด์ิศรีในตนเองได�        และคงต�องติดตามกันต2อไปว2า  ทุกภาคส2วนจะมีแนวทางในการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผู�สูงอายุไปในทิศทางใดเพ่ือรองรับสังคมผู�สูงอายุซึ่งประเทศไทยได�ก�าวสู2สังคมผู�สูงอายุแล�วและก2อนประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนอีกด�วย   



262.4 แนวคิดความพึงพอใจ  ความหมายของความพึงพอใจ   กู�ด (Good, 1973)  กล2าวว2า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจซ่ึงเป8นผลมาจาก ความสนใจต2าง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคลนั้นมีต2อสิ่งนั้น    โอลิเวอรD (Oliver, 1997)  ได�ให�ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองท่ีแสดงถึงความรู�ปะสงคDของลูกค�าเป8นวิจารณญาณของลูกค�าท่ีมีต2อสินค�าและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองท่ีแตกต2างกันแล�วแต2มุมมองของแต2ละคน    โวลแมน (Wolman, 1973)  กล2าวว2า  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกท่ีมีความสุขเม่ือได�รับผลสําเร็จตามจุดมุ2งหมาย ความต�องการหรือแรงจูงใจ    เคลิรDก (Quirk, 1987)  ความพึงพอใจหมายถึงความรู�ท่ีมีความสุขหรือความพอใจเม่ือได�รับความสําเร็จ หรือได�รับสิ่งท่ีต�องการ    ฮอรDนบี้  (Hornby, 2000)  ความพึงพอใจหมายถึงความรู�สึกท่ีดีเม่ือประสบความสําเร็จหรือไต�รับสิ่งท่ีต�องการให�เกิดข้ึนเป8นความรู�สึกท่ีพอใจ    คอตเลอรD  (Kotler,2000) ได�ให�ความหมายความพึงพอใจว2า เป8นความรู�สึกส2วนบุคคลท่ีเม่ือได�รับสิ่งท่ีต�องการหรือความผิดหวังซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู�กับความคาดหวัง ซ่ึงมีผลลัพธDของสิ่งท่ีต�องการถ�าการรับรู�ต2อสิ่งท่ีต�องการเหมาะสมกับความคาดหวังของลูกค�าก็จะเกิดความพึงพอใจ    มาสโลวD  (Maslow, 1970, อ�างถึงใน  เบญจวรรณวรรณทวีสุข, 2556: 9) ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการ  (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)  มาสโลวDเชื่อว2ามนุษยDเป8น  “สัตวDท่ีมีความต�องการ”  และเป8นการยากท่ีมนุษยDจะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอย2างสมบูรณD  ในทฤษฎีลําดับข้ันตอนความต�องการของมาสโลวD  เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะได�รับความพึงพอใจ  และเม่ือบุคคลได�รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล�วก็จะยังคงเรียกร�องความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ  ต2อไป ซ่ึงถือเป8นคุณลักษณะของมนุษยDซึ่งเป8นผู�ท่ีมีความต�องการจะได�รับสิ่งต2างๆ  อยู2เสมอ        มาสโลวD  เรียงลําดับความต�องการของมนุษยDจากข้ันตอนไปสู2ความต�องการข้ันต2อไปไว�เป8นลําดับดังนี้          1.  ความต�องการทางด�านร2างกาย  (Physiological Needs)         เป8นความต�องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นได�ชัดเจนท่ีสุดความต�องการท้ังหมดเป8นความต�องการท่ีช2วยดํารงชีวิต  ได�แก2  ความต�องการอาหาร  น้ําด่ืมออกซิเจน  การพักผ2อนนอนหลับ  ความต�องการทางเพศ  ความต�องการความอบอุ2น  ตลอดจนความต�องการท่ีจะถูกกระตุ�นอวัยวะรับสัมผัสถ�าความต�องการอย2างใดอย2างหนึ่งยังไม2ได�รับความพึงพอใจบุคคลก็จะอยู2ภายใต�ความต�องการนั้นตลอดไป   



272. ความต�องการความปลอดภัย (Safety Needs)  เม่ือความต�องการทางด�านร2างกายได�รับความพึงพอใจแล�วบุคคลก็จะพัฒนาไปสู2ข้ันใหม2ต2อไป ซ่ึงข้ันนี้เรียกว2าความต�องการความปลอดภัยหรือความรู�สึกม่ันคง  (Safety or Security) มาสโลวD กล2าวว2าความต�องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได�ง2ายในทารก และในเด็กเล็ก ๆเนื่องจากทารกและเด็กเล็ก ๆ ต�องการความช2วยเหลือ และต�องพ่ึงพาอาศัยผู�อ่ืนความต�องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต2อบุคคลแม�ว2าจะผ2านพ�นวัยเด็กไปแล�ว  แม�ในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเป8นผู�คุ�มครอง  เช2น  ผู�รักษาเงิน  นักบัญชี  หรือทํางานเก่ียวกับการประกันต2าง ๆ  และผู�ท่ีทําหน�าท่ีให�การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู�อ่ืน เช2น แพทยD พยาบาล คนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล2าวมานี้จะใฝqหาความปลอดภัยด�วยกันท้ังสิ้น  ศาสนาและปรัชญาท่ีมนุษยDยึดถือทําให�เกิดความรู�สึกม่ันคงเพราะทําให�บุคคลได�จัดระบบของตัวเองให�มีเหตุผล  และวิถีทางท่ีทําให�บุคคลรู�สึก “ปลอดภัย” ความต�อง การความปลอดภัยในเรื่องอ่ืน ๆ จะเก่ียวข�องกับการเผชิญกับสิ่งต2าง ๆ เช2น สงคราม อาชญากรรม น้ําท2วม แผ2นดินไหว การจลาจล  ความสับสนไม2เป8นระเบียบของสังคมและเหตุการณDอ่ืนๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน       3.  ความต�องการความรักและความเป8นเจ�าของ  (Belongingness and LoveNeeds) ความต�องการความรักและความเป8นเจ�าของเป8นความต�องการข้ันท่ี  3  ความต�องการนี้จะเกิดข้ึนเม่ือความต�องการทางด�านร2างกาย และความต�องการความปลอดภัยได�รับการตอบสนองแล�วบุคคลต�องการได�รับความรัก และความเป8นเจ�าของโดยการสร�างความสัมพันธDกับผู� อ่ืน  เช2นความสัมพันธDภายในครอบครัวกับผู�อ่ืน มาสโลวD มีความเห็นว2าบุคคลต�องการความรัก และความรู�สึกเป8นเจ�าของ และการขาดสิ่งนี้มักจะเป8นสาเหตุให�เกิดความคับข�องใจ  และทําให�เกิดปkญหาการปรับตัวไม2ได�          4.  ความต�องการได�รับการนับถือยกย2อง  (Esteem Needs)         เม่ือความต�องการได�รับความรักและการให�ความรักแก2ผู� อ่ืนเป8นไปอย2างมีเหตุผลและทําให�บุคคลเกิดความพึงพอใจแล�ว  พลังผลักดันในข้ันท่ี  3  ก็จะลดลงและมีความต�องการในข้ันต2อไปมาแทนท่ี  กล2าวคือ  มนุษยDต�องการท่ีจะได�รับความนับถือยกย2องออกเป8น  2  ลักษณะ  คือ         4.1  ความต�องการนับถือตนเอง  คือ  ความต�องการมีอํานาจ  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  มีความแข็งแรง  มีความสามารถในตนเอง  มีผลสัมฤทธิ์ไม2ต�องพ่ึงพาอาศัยผู�อ่ืน  และมีความเป8นอิสระ         4.2  ความต�องการได�รับการยกย2องนับถือจากผู�อ่ืน  คือ  ความต�องการมีเกียรติยศ  การได�รับการยกย2องได�รับการยอมรับได�รับความสนใจ  มีสถานภาพ  มีชื่อเสียงเป8นท่ีกล2าวขาน  และเป8นท่ีชื่นชอบยินดีมีความต�องการท่ีจะได�รับความยกย2องชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทํา  ซ่ึงทําให�รู�สึกว2าตนเองมีคุณค2าว2าความสามารถของเขาได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืน    



285. ความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย2างแท�จริง (Self-actualization Needs)  ถึงลําดับข้ันสุดท�าย  ถ�าความต�องการลําดับข้ันก2อน ๆ ได�ทําให�เกิดความพึงพอใจอย2างมีประสิทธิภาพความต�องการเข�าใจตนเองอย2างแท�จริงก็จะเกิดข้ึน มาสโลวD อธิบายความต�องการเข�าใจตนเองอย2างแท�จริงว2าเป8นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย2าง  ซ่ึงบุคคลสามารถจะได�รับอย2างเหมาะสม บุคคลท่ีจะประสบผลสําเร็จในข้ันสูงสุดนี้จะใช�พลังอย2างเต็มท่ีในสิ่ง ท่ีท�าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง      โดยสรุปความพึงพอใจของบุคคลท่ัว ๆ ไป  ตามแนวคิดของมาสโลวD  จะเกิดข้ึนได�ก็ต2อเม่ือบุคคลได�รับการตอบสนองความต�องการอย2างแท�จริงเป8นลําดับ  โดยเริ่มจากความต�องการทางด�านร2างกายเม่ือได�รับการตอบสนองและเกิดความพึงพอใจ  บุคคลก็จะเริ่มมีความต�องการในข้ันต2อไปซึงก็คือ  ความต�องการด�านความปลอดภัย  ความต�องการด�านความรักและความเป8นเจ�าของ  ความต�องการได�รับการยกย2อง  และความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย2างแท�จริง  ตามลําดับ     รัชวลี  วรวุฒิ (2548, อ�างถึงใน ปkณณวัชรD  พัชราวลัย, 2558:  7) ความหมายของความพึงพอใจเป8นพฤติกรรมของมนุษยDคือความพยายามท่ีจะขจัดความตรึงเครียดหรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม2ได�ดุลยภาพในร2างกายซ่ึงเม่ือมนุษยDสามารถขจัดสิ่งต2าง ๆ ดังกล2าวได�แล�วมนุษยDย2อมได�รับความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนต�องการความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมด�านจิตวิทยา คือ ความรู�สึกของผู�ท่ีมารับบริการต2อสถานบริการตามประสบการณDท่ีได�รับจากการเข�าไปติดต2อขอรับบริการในสถานบริการนั้น  หรือความพึงพอใจเป8นความรู�สึกส2วนตัวท่ีรู�สึกเป8นสุขหรือยินดีท่ีได�รับการตอบสนองความต�องการในสิ่งท่ีขาดหายไปหรือสิ่งท่ีทําให�เกิดความไม2สมดุล ความพึงพอใจเป8นสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกของบุคคล ซ่ึงมีผลต2อการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น   วิรุฬ  พรรณเทวี (2542 : 111) ได�ให�ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกภายในจิตใจของมนุษยDท่ีไม2เหมือนกันข้ึนอยู2กับแต2ละบุคคลว2าจะคาดหวังกับสิ่งหนึ่งอย2างไร ถ�าคาดหวังหรือมีความต้ังใจมาก และได�รับการตอบสนองด�วยดีจะมีความพึงพอใจมาก  แต2ในทางตรงกันข�ามอาจผิดหวังหรือไม2พึงพอใจเปeนอย2างยิ่งเม่ือไม2ได�รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว�ท้ังนี้ข้ึนอยู2กับสิ่งท่ีตนต้ังใจไว�ว2ามีมากหรือน�อย   สุริยะ  วิริยะสวัสด์ิ (2530 : 42 อ�างถึงใน ปราการ กองแก�ว, 2546 : 17) ได�ให�ความหมายความพึงพอใจหลังการให�บริการของหน2วยงานของรัฐของเขาว2า ระดับผลท่ีได�จากการพบปะสอดคล�องกับปkญหาท่ีมีอยู2หรือไม2 ส2งผลดีและสร�างความภูมิใจเพียงใด และสร�างความภูมิใจเพียงใด   สาโรช  ไสยสมบัติ (2534, หน�า 18 อ�างถึงใน ปราการ กองแก�ว, 2546 :17)  ความพึงพอใจเป8นปkจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีช2วยทําให�งานประสบผลสําเร็จ  โดยเฉพาะอย2างยิ่งถ�าเป8นงานท่ีเก่ียวกับการให�บริการ  นอกจากผู�บริหารจะดําเนินการให�ผู�ทางานเกิดความพึงพอใจในการทํางานแล�ว ยังจาเป8นต�องดําเนินการท่ีจะทําให�ผู�ใช�บริการเกิดความพึงพอใจด�วยเพราะความเจริญก�าวหน�าของการ



29บริการเป8นปkจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีเป8นตัวบ2งชี้ถึงจานวนผู�มาใช�บริการ ดังนั้นผู�บริหารท่ีชาญฉลาดจึงควรอย2างยิ่งท่ีจะศึกษาให�ลึกซ้ึงถึงปkจจัยและองคDประกอบต2าง ๆ ท่ีจะทําให�เกิดความพึงพอใจ ท้ังผู�ปฏิบัติงานและผู�มาใช�บริการ   ราณี  เชาวนปรีชาศD  (2538 : 18 อ�างถึงใน วฤทธิ์  สารฤทธิคาม, 2548 : 31)  กล2าวว2าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต2อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปkจจัยต2างๆ ท่ีเก่ียวข�องความรู�สึกพึงพอใจจะเกิดเม่ือความต�องการของบุคคลท่ีมีต2อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปkจจัยต2างๆ ท่ีเก่ียวข�องความรู�สึกพึงพอใจ จะเกิดข้ึนเม่ือความต�องการของบุคคลได�รับการตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดมุ2งหมายในระดับหนึ่ง  ความรู�สึกดังกล2าวจะลดลงหรือไม2เกิดข้ึน  หากความต�องการหรือจุดมุ2งหมายนั้นไม2ได�รับการตอบสนอง  ความพึงพอใจต2อการใช�บริการจึงเป8นความรู�สึกของผู�ท่ีมารับบริการมีต2อสถานบริการตามประสบการณDท่ีได�รับจากการเข�าไปติดต2อขอรับบริการในสถานบริการ นั้น ๆ   อรรถพร  คําคม (2546 : 29) ได�สรุปว2า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต2อกิจกรรมต2าง ๆ ซ่ึงสะท�อนให�เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู�  ค2านิยมและประสบการณDท่ีแต2ละบุคคลจะได�รับระดับของความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือกิจกรรมนั้น ๆ  สามารถตอบสนองความต�องการแก2บุคคลนั้นได�   วฤทธิ์สารฤทธิคาม (2548:  32 อ�างถึงใน รัตนศักด์ิ  ยี่สารพัฒนD, 2551: 6)ได�ให�ความหมายความพึงพอใจว2า  เป8นปฏิกิริยาด�านความรู�สึกต2อสิ่งเร�าหรือสิ่งกระตุ�นท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธDสุดท�ายของกระบวนการประเมิน  โดยแบ2งออกถึงทิศทางของผลการประเมินว2าเป8นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม2มีปฏิกิริยา   วัลภา  ชายหาด (2532 อ�างถึงใน ประชากร  พัฒนกุล และคณะ, 2550 : 22) ได�ให�ความหมาย ความพึงพอใจของประชากรท่ีมีต2อการบริการสาธารณะว2า หมายถึงระดับของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต2อการได�รับบริการในลักษณะของ     1.  การให�บริการอย2างเท2าเทียมกัน     2.  การให�บริการอย2างรวดเร็วและทันเวลา     3.  การให�บริการอย2างต2อเนื่อง 4.  การให�บริการอย2างก�าวหน�า สุทธิชาติ  อํามาตยDหิน  (2543 : 11 อ�างถึงในรังสรรคD ฤทธิ์ผาด,2550 : 16) ได�ให�ความหมายของความพึงพอใจของผู�รับบริการโดยแบ2งออกเป8น 2 นัย คือ     1. ความหมายท่ียึดสถานการณDการซ้ือหลัก ให�ความหมายว2า “ความพึงพอใจเป8นผลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งท่ีได�รับภายหลังสถานการณDหนึ่ง”       2. ความหมายท่ียึดประสบการณDเก่ียวกับเครื่องหมายการค�าเป8นหลักให�ความหมายว2า“ความพึงพอใจเป8นผลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินภาพรวมท้ังหมดของประสบการณDหลายอย2าง



30เก่ียวกับผลิตภัณฑDหรือการบริการในระยะหนึ่ง”และได�ให�ความหมายคําว2า ความพึงพอใจของผู�บริโภค หมายถึง  ภาวการณDแสดงออกท่ีเกิดจากการประเมินประสบการณDซ้ือ  และการใช�สินค�าและบริการและได�อธิบายความหมายเพ่ิมเติมว2า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะท่ีแสดงออกถึงความรู�สึกในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินเปรียบเทียบ  ประสบการณD  ได�รับบริการท่ีตรงกับสิ่งท่ีลูกค�าคาดหวังหรือดีกว2าความคาดหวังของลูกค�าในทางตรงกันข�าม  ความไม2พึงพอใจ หมายถึง ภาระการแสดงออกถึงความรู�สึกในทางลบท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบประสบการณD ได�รับบริการท่ีตํ่ากว2าความคาดหวังของลูกค�า  เชลลี่  (Shelli, 1995, 9 อ�างถึงใน ปราการ กองแก�ว, 2546: 17) ได�ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  สรุปได�ว2าเป8นความรู�สึกสองแบบของมนุษยD คือ ความรู�สึกในทางบวกและความรู�สึกในทางลบความรู�สึกในทางบวกเป8นความรู�สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล�วทาให�ความรู�สึกท่ีมีระบบย�อนกลับ  และความสุขนี้สามารถทําให�เกิดความสุขหรือความรู�สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได�อีก ดังนั้น จะเห็นได�ว2า  ความสุขเป8นความรู�สึกท่ีสลับซับซ�อนและความสุขนี้จะมีผลต2อบุคคลมากกว2าความรู�สึกในทางบวกอ่ืน ๆ ความรู�สึกทางลบความรู�สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธDกันอย2างสลับซับซ�อน และระบบความสัมพันธDของความรู�สึกท้ังสามนี้เรียกว2าระบบความพึงพอใจโดยความ พึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู�สึกทางบวกมากกว2าความรู�สึกทางลบทฤษฎีความต�องการตามลําดับข้ันของ มาสโลวD  (Maslow,1970  อ�างถึงใน รังสรรคD  ฤทธิ์ผาด, 2550: 23)  พาราสุรามาน  เซทเฮมท และแบรรี่ (Parasuraman, Zaithamal& Berry, 1994 อ�างถึงในภูษิต  สายก้ิมซ�วน, 2550 : 18 - 20)  กล2าวว2า หลักการบริการท่ีดี ต�องประกอบด�วย    1. ความเชื่อม่ันไว�วางใจ บริการนั้นจะต�องมีความถูกต�องมีความถูกต�องแม2นยา และเหมาะสมต้ังแต2ครั้งแรก รวมท้ังต�องมีความสมํ่าเสมอ คือบริการทุกครั้งจะต�องได�ผลเช2นเดิม ทําให�ผู�มารับบริการรู�สึกว2า ผู�ให�บริการเป8นท่ีพ่ึงได� เช2น มีความถูกต�องแม2นยําในการวินิจฉัย    2. สมรรถภาพในการให�บริการ ผู�ให�บริการต�องมีทักษะและความรู�ความสามารถในการบริการท่ีจะสามารถตอบสนองความต�องการของผู�มารับบริการได�  เช2น  แพทยDมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเภสัชกรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเก่ียวกับยา ฯลฯ หรือบุคคลอ่ืน ๆ มีความรู�ความสามารถในสาขาของตนและสามารถนามาใช�ในการบริการได�อย2างเต็มท่ี    3.ความสามารถในการตอบสนองความต�องการของผู�มารับบริการ ผู�ให�บริการจะต�องมีความพร�อมและเต็มใจท่ีจะให�บริการสามารถตอบสนองความต�องการด�านต2าง ๆ ของผู�มารับบริการให�ทันท2วงที เช2น โรงพยาบาลมีความพร�อมท่ีจะรับผู�ปqวยจากเหตุการณDฉุกเฉินต2าง ๆ ได�อย2างรวดเร็ว    4. ความมีอัธยาศัยไมตรี  บุคลากรทุกคนในสถานบริการท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการจะต�องมีความสุภาพ มีการเอาใจใส2และเห็นใจผู�มารับบริการ รวมท้ังต�องมีกิริยามารยาทการแต2งกายและการใช�วาจาท่ีเหมาะสมด�วย 



315. การเข�าถึงบริการ ผู�มารับบริการจะต�องเข�าถึงการบริการได�ง2าย และได�รับความสะดวกจากการบริการ รวมถึงการบริการนั้นจะต�องมีการกระจายไปอย2างท่ัวถึง  เช2น  การคมนาคมท่ีสะดวกการบริการท่ีเป8นระเบียบ รวดเร็ว ไม2ต�องนั่งรอนาน ารให�บริการเป8นไปย2างเสมอภาค    6. ความน2าเชื่อถือ เกิดจากความซ่ือสัตยD ความจริงใจ ความสนใจอย2างแท�จริงของ ผู�ให�บริการท่ีมีต2อผู�รับบริการซ่ึงเป8นสิ่งสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะทางการแพทยD  และจะทําให�มีผู�รับบริการซ่ึงเป8นสิ่งสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะทางการแพทยD และจะทําให�บริการนั้นอาจเกิดจากปkจจัยอ่ืนเสริมอีก  เช2นชื่อเสียงของโรงพยาบาลและบุคลากรต2าง ๆ    7. การสื่อสาร ผู�ให�บริการควรมีการให�ข�อมูลด�านต2าง ๆท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�มารับบริการพึงทราบ และประสงคDจะทราบ เช2น ข�อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลท่ีผู�ปqวยจะได�รับข�อมูลเรื่องค2าใช�จ2ายและทางเลือกในการรักษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังต�องคํานึงถึงความเหมาะสมของผู�ให�บริการ และผู�รับบริการในด�านอ่ืน ๆ อีก เช2น ระดับการศึกษา ฯลฯ    8. ความม่ันคงปลอดภัย เป8นความรู�สึกท่ีม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตทรัพยDสิน รวมท้ังชื่อ เสียงปราศจากความรู�สึกเสี่ยงอันตราย และข�อสงสัยต2าง ๆ  เช2น  การรักษา ความลับผู�ปqวย    9. ความเป8นรูปธรรมของการบริการ  ซ่ึงจะทําให�ผู�มารับบริการรับรู�ถึงการบริการนั้นได�อย2างชัดเจนและง2ายข้ึน เช2น การท่ีโรงพยาบาลมีสถานท่ีใหญ2 หรูหรา สะอาด มีเครื่องมือเครื่องใช�ทันสมัย การบริการมีความเหมาะสม ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ่ืนท่ีช2วยสร�างรูปธรรมของการบริการได�อีก เช2น การใช�รอยยิ้มเป8นสื่อท่ีแสดงอัธยาศัยไมตรีของผู�ให�บริการ    10. ความเข�าใจและรู�จักผู�มารับบริการ  ผู�ให�บริการควรจะมีความเข�าใจ และรู�จักผู�มารับบริการของตนเอง เช2น การท่ีแพทยDหรือพยาบาลสามารถจําชื่อผู�ปqวยได�  ผู�ให�บริการสามารถจําลูกค�าของตนเองได� ฯลฯ  2.5 องค3กรปกครองส+วนท�องถ่ินโครงสร�าง บทบาท และสาระสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับเทศบาล  2.5.1  แนวคิดการปกครองท�องถ่ิน        การปกครองส2วนท�องถ่ิน หรือการปกครองท�องถ่ิน เป8นรูปแบบการปกครองท่ีจําเป8นและมีความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต2าง ๆ เฉพาะอย2างยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงกล2าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครองจะเห็นได�ว2า รัฐบาลซ่ึงเป8นกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้นย2อมมีภาระหน�าท่ีอย2างมากมายในการบริหารประเทศให�ประชาชนได�รับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความม่ันคงแห2งชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต2ย2อมเป8นไปไม2ได�ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดทําบริการให�กับประชาชนได�ท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปkญหาเก่ียวกับความล2าช�าในการดําเนินงาน การท่ีอาจจะไม2สนองตอบต2อความต�องการของแต2ละชุมชนได� และรวมท้ังข�อจํากัด



32เก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ�าหน�าท่ีดําเนินงานให�ท่ัวถึงได� เม่ือเป8นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให�ประชาชนได�เข�ามามีส2วนร2วมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบต2อความต�องการของชุมชน จะได�เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ2งประสงคDของชุมชนนั้น ๆจึงเป8นผลให�การปกครองท�องถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึน      จากแนวความคิดในการปกครองส2วนท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคDทางการปกครองของรัฐบาลในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง และเพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส2วนร2วมในการปกครองตนเอง ความสําคัญของการปกครองท�องถ่ินสามารถสรุปได�ดังนี้       1) การปกครองท�องถ่ิน คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท�องถ่ินจะเป8นสถาบันฝ�กสอนการเมืองการปกครองให�แก2ประชาชน ให�ประชาชนรู�สึกว2าตนมีความเก่ียวพันมีส2วนได�ส2วนเสียในการปกครอง การบริหารท�องถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต2อประโยชนDอันพึงมีต2อท�องถ่ินท่ีตนอยู2อาศัยอันจะนํามาซ่ึงความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด       2) การปกครองท�องถ่ินทําให�ประชาชนรู�จักท�องถ่ินการปกครองตนเอง (SelfGovernment)หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใช2เป8นการปกครองอันเกิดจากคําสั่งเบื้องบน โดยเป8นการท่ีประชาชนมีส2วนร2วมในการปกครอง ซ่ึงผู�บริหารท�องถ่ินนอกจากจะได�รับเลือกต้ังมา เพ่ือรับผิดชอบบริหารท�องถ่ิน โดยอาศัยความร2วมมือร2วมใจจากประชาชนแล�ว ผู�บริหารท�องถ่ินจะต�องฟkงเสียงประชาชนด�วยวิถีทางประชาธิปไตย ประชาชนออกเสียงประชามติ (Reference) ให�ประชาชนมีอํานาจถอดถอน (Recall) ซ่ึงจะทําให�ประชาชนเกิดความสํานึกในความสําคัญของตนเองต2อท�องถ่ิน และมีส2วนรับรู�ถึงปkญหาและแก�ไขปkญหาท�องถ่ินของตน       3) การปกครองท�องถ่ินเป8นการแบ2งเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเป8นหลักสําคัญของการกระจายอํานาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยู2อย2างกว�างขวาง นับวันจะขยายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีแต2ละท�องถ่ินย2อมมีปkญหาและความต�องการท่ีแตกต2างกัน ประชาชนจึงเป8นผู�มีความเหมาะสมท่ีจะแก�ไขปkญหาท่ีเกิดข้ึนในท�องถ่ินนั้นมากท่ีสุด และกิจการบางอย2างเป8นเรื่องเฉพาะท�องถ่ิน ไม2เก่ียวกับท�องถ่ินอ่ืน ๆ และไม2มีส2วนได�ส2วนเสียต2อประเทศโดยส2วนรวม จึงเป8นการสมควรท่ีจะให�ประชาชนท�องถ่ินดําเนินการดังกล2าวเอง ท้ังนี้การแบ2งเบาภาระดังกล2าวทําให�รัฐบาลมีเวลาท่ีจะดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ หรือกิจการใหญ2 ๆ ระดับชาติอันเป8นประโยชนDต2อประเทศชาติโดยส2วนรวม และมีความคล2องตัวในการดําเนินงานของรัฐบาลจะมีมากข้ึน       4) การปกครองท�องถ่ินสามารถสนองตอบความต�องการของท�องถ่ินตรงเปeาหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากท�องถ่ินมีความแตกต2างกันไม2ว2าทางสภาพภูมิศาสตรD ทรัพยากร ประชาชน



33ความต�องการ และปkญหาย2อมต2างกันออกไป ผู�ท่ีให�บริการหรือแก�ไขปkญหาให�ถูกจุดและสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนได�เป8นอย2างดีก็คือ หน2วยการปกครองท�องถ่ินนั้นเอง       5) การปกครองท�องถ่ินจะเป8นแหล2งสร�างผู�นําทางการเมือง และการบริหารของประเทศในอนาคต ผู�นําหน2วยการปกครองท�องถ่ินย2อมเรียนรู�ประสบการณDทางการเมืองการเลือกต้ังการสนับสนุนจากประชาชนในท�องถ่ินย2อมเป8นพ้ืนฐานท่ีดีต2ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝ�กฝนทักษะทางการบริหารงานในท�องถ่ินอีกด�วย       6) การปกครองท�องถ่ินโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให�เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     โดยสรุป ความสําคัญของการปกครองส2วนท�องถ่ิน สามารถแบ2งออกเป8นสองด�วย คือด�านการเมืองการปกครอง และการบริหาร กล2าวคือในด�านการเมืองการปกครองนั้นเป8นการปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู�การปกครองตนเอง ส2วนด�านการบริหารนั้น เป8นการแบ2งเบาภาระรัฐบาล และประชาชนในท�องถ่ินได�หาทางสนองแก�ปkญหาด�วยตนเอง ด�วยกลไกการบริหารต2าง ๆ ท้ังในแง2ของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการจัดการ     การปกครองท�องถ่ิน  เป8นรูปแบบการปกครองรูปแบบหนึ่งความหมายของการปกครองท�องถ่ินนั้น ได�มีผู�ให�ความหมายหรือคํานิยามไว�มากมายซ่ึงส2วนใหญ2แล�วคํานิยามเหล2านั้นต2างมีหลักการท่ีสําคัญคล�ายคลึงกันจะมีต2างกันบ�างก็สํานวนและรายละเอียดปลีกย2อย ซ่ึงสามารถพิจารณาได�ดังนี้     จอรDนเจ. คลารDก (John J. Clarke,1957: 87 - 89 อ�างถึงในโกวิทยD พวงงาม,2553 : 2) นิยามว2า การปกครองท�องถ่ินหมายถึงหน2วยการปกครองท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวข�องกับการให�บริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดโดยเฉพาะ และหน2วยการปกครองและหน2วยการปกครองดังกล2าวนี้จัดต้ังและอยู2ในความดูแลของรัฐบาลกลางพร�อมท้ัง ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2542 : 15 อ�างถึงใน โกวิทยD พวงงาม,2553 :2) นิยามว2าการปกครองท�องถ่ินเป8นระบบการปกครองท่ีเป8นผลสืบเนื่องมาจากการกระจายอํานาจทางการปกครองของรัฐและโดยนัยนี้จะเกิดองคDการทําหน�าท่ีปกครองท�องถ่ินโดยคนในท�องถ่ินนั้นๆองคDการนี้จัดต้ังและถูกควบคุมโดยรัฐบาล แต2ก็มีอํานาจในการกําหนดและควบคุมให�มีการปฏิบัติให�เป8นไปตามนโยบายของตนเอง     สมคิด เลิศไพฑูรยD (2547:4-5 อ�างถึงใน โกวิทยD พวงงาม, 2553:3) นิยามว2าการปกครองท�องถ่ินคือ การให�คนในท�องถ่ินมีอิสระในการปกครองกันเองกล2าวอีกนัยหนึ่ง คือการปกครองตนเองโดยประชาชนในท�องถ่ิน ซ่ึงสอดคล�องกับความรู�เก่ียวกับองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินให�ความหมายของการปกครองท�องถ่ินว2าหมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลให�อํานาจหรือการกระจายอํานาจไปให�หน2วยงานปกครองท�องถ่ินเพ่ือเปpดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินมีส2วนร2วมในการปกครองท�องท่ี  และชุมชนโดยมีองคDกรผู�รับผิดชอบ มีอิสระในในการใช�ดุลยพินิจมีเจ�าหน�าท่ี และงบประมาณในการดําเนินงานแยกออกจากราชการส2วนภูมิภาคแต2ละองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินก็มิได�มีอธิปไตยในตัวเอง ยังต�องอยู2ภายใต�



34การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีท่ีเหมาะสม การปกครองท�องถ่ินมีหลายรูปแบบแต2ท่ีสอดคล�องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด คือ เทศบาล โดยมีหลักการดังนี้ เทศบาลเป8นองคDกรท่ีมีฐานะเป8นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน โดยกฎหมายมีขอบเขตการปกครองท่ีแน2นอน มีอํานาจอิสระในการบริการงาน มีงบประมาณและรายได�เป8นของตัวเอง และคณะผู�บริหารองคDกรได�รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท�องถ่ินนั้นท้ังหมดหรือบางส2วน ซ่ึงการปกครองท�องถ่ินมีความสําคัญในด�านช2วยในการแก�ปkญหาของท�องถ่ิน เพราะประชาชนในท�องถ่ินย2อมรู�ปkญหาดีท่ีสุดกว2าคนภายนอก ประชาชนมีส2วนร2วมในการปกครองตนเอง เท2ากับเป8นการฝ�กฝนประชาชนได�รู�การปกครองระดับชาติ แบ2งเบาภาระด�านการเงินและอัตรากําลังคน หากท�องถ่ินมีความม่ันคงแข็งแรงและมีเสถียรภาพประชาชนย2อมมีความเชื่อม่ันต2อผู�บริหารท�องถ่ิน  และมีความรับผิดชอบต2อประชาชนนอกจากเป8นการช2วยแบ2งเบาภาระของรัฐบาลแล�วยังฝ�กให�ประชาชนรู�จักการปกครองตนเอง   สถาบันพระปกเกล�า กล2าวว2าภายในรัฐสมัยใหม2 การรวมศูนยDอํานาจมีขีดจํากัด เนื่องจากการบริหารปกครองประเทศท่ีประกอบไปด�วยประชากรมากมายและพ้ืนท่ีอันกว�างไกลโดยรัฐบาลท่ีศูนยDกลางแต2เพียงสถาบันเดียวย2อมเป8นสิ่งท่ีเป8นไปได�ยากหรือเกิดสภาพของความ “ไม2ประหยัดในเชิงขนาด” จึงมีความจําเป8นท่ีจะต�องมีการถ2ายเทอํานาจในทางการเมืองการปกครองให�อยู2ในมือขององคDกรหรือสถาบันท่ีอยู2นอกศูนยDกลางออกไปด�วยเหตุนี้ คุณค2าและความสําคัญของการปกครองท�องถ่ินได�แก2      1.  การปกครองท�องถ่ินสามารถช2วยตอบสนองต2อปkญหาและความต�องการของชุมชนภายในท�องถ่ิน องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินเป8นหน2วยงานทางการปกครองจํานวนเล็กๆท่ีมีมากมายกระจายอยู2ท่ัวประเทศ โดยพ้ืนท่ีเหล2านั้นย2อมมีความแตกต2างกันไปตามลักษณะทางกายภาพวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู�คนในท�องถ่ินนั้นๆ ทําให�การบริหารและการปกครองท่ีมีลักษณะของการรวมศูนยDอํานาจอยู2ท่ีรัฐบาลเพียงแห2งเดียวไม2สามารถท่ีจะตอบสนองต2อความต�องการ และปkญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนนั้นๆจึงจําเป8นต�องกระจายระบบงานให�มีลักษณะคล2องตัวและปรับตัวให�ยืดหยุ2นนั่นก็คือการสร�างหน2วยการปกครองท่ีเรียกว2าองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินเพ่ือให�มาจัดทํา บริการและแก�ปkญหาของประชาชนในท�องถ่ิน และยังจะเป8นการสร�างเสริมความเข�มแข็งให�กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประประชาธิปไตย (Democratic Accountability)      2.  การปกครองท�องถ่ินเป8นโรงเรียนประชาธิปไตยระดับรากหญ�า ระบบการปกครองท�องถ่ินจะต�องมีการเลือกต้ังมีระบบพรรคการเมืองระดับท�องถ่ิน มีการต2อสู�และการแข2งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและตามกติกาในท่ีสุดก็จะทําให�ประชาชนเข�าใจถึงระบบการปกครองตนเองเข�าใจถึงบทบาทหน�าท่ีของแต2ละฝqายท่ีอยู2ภายใต�โครงสร�างทางการบริหาร ไม2ว2าจะเป8นฝqายนิติบัญญัติและฝqายบริหารและท่ีสําคัญคือการเข�าใจถึงบทบาทหน�าท่ีของประชาชนและในท่ีสุดก็จะทําให�เกิดการ



35พัฒนาทางการเมืองได�และการท่ีการปกครองท�องถ่ินช2วยสร�างเสริมความรู�ความเข�าใจในทางการเมืองถือได�ว2าเป8นสถาบันฝ�กสอนประชาธิปไตยให�ประชาชน     3.  สร�างการมีส2วนร2วม (Participation) การมีอยู2ของรัฐบาลในระดับท�องถ่ิน หรือในระดับภูมิภาคย2อมเอ้ือต2อประชาชนในการเข�ามามีส2วนร2วมในทางการเมืองได�มากกว2าเป8นการเปpดการเปpดโอกาสให�ประชาชนได�เข�ามามีส2วนร2วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเข�ามาบริหารกิจการสาธารณะต2างๆภายในชุมชนด�วยตนเองจะเป8นผลให�ประชาชนเหล2านี้ได�เรียนรู�และมีประสบการณDในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง และนําไปสู2การเติบโตของ “ความเป8นพลเมือง”ในหมู2ประชาชน     4.  สร�างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห2างไกลท้ังในทางภูมิศาสตรDและในทางการเมืองและในทางการเมือง ย2อมทําให�การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองท่ีห2างไกลออกไปจากชุมชนท�องถ่ินอาจจะไม2ได�รับการยอมรับในทางตรงกันข�ามหากการตัดสินใจกระทําในระดับชุมชนท�องถ่ินมีแนวโน�มท่ีจะได�รับการยอมรับและเป8นการสมเหตุสมผลมากกว2าทําให�การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม    5.  ดํารงหลักเสรีภาพ (Liberty) หากใช�อํานาจทางการเมืองการปกครองถูกรวบอยู2ท่ีศูนยDกลางมากเกินไปเป8นไปได�ท่ีจะเกิดการใช�อํานาจในทางท่ีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของปkจเจกบุคคลและสร�างความเสียหายให�กับสังคมโดยรวมได�ง2าย ในทางตรงข�ามการกระจายอํานาจถึงเป8นวิธีหนึ่งในการปกปeองเสรีภาพของปkจเจกบุคคล โดยการทําให�อํานาจมีการกระจัดกระจายออกไปอันจะนําไปสู2การสร�างโครงข2ายของการตรวจสอบ และถ2วงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน (Checks and Balances) ระหว2างศูนยDกลางกับพ้ืนท่ีนอกศูนยDกลาง   2.5.2  องค3ประกอบการปกครองส+วนท�องถ่ิน   นับต้ังแต2การปกครองส2วนท�องถ่ินของประเทศไทย ได�เริ่มวิวัฒนาการมาต้ังแต2สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู2หัว พระองคDทรงมีพระราชดําริ ให�จัด ต้ังสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร ในปG พ.ศ. 2440 จนกระท่ังปkจจุบัน รัฐบาลได�มอบอํานาจให�ท�องถ่ินปกครองตนเอง(Devolution) ซ่ึงเป8นกรรมวิธีของการกระจายอํานาจทางการปกครอง (Decentralization) ดังนั้นระบบการปกครองส2วนท�องถ่ินจะต�องมีองคDประกอบท่ีสําคัญ โดยสมัยนายชวน หลีกภัย เป8นนายกรัฐมนตรี ได�มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแต2งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารการปกครองท�องถ่ิน ตามคําสั่งท่ี 262/2535 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2535 เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองท�องถ่ินของไทยท่ีดําเนินการอยู2ในทุกรูปแบบ หาแนวทางและข�อเสนอในการปรับปรุงโครงสร�างอํานาจหน�าท่ี การคลังและงบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธDระหว2างรัฐบาล หน2วยงานราชการส2วนกลาง



36และส2วนภูมิภาค กับหน2วยการปกครองส2วนท�องถ่ินโดยกล2าวถึง องคDประกอบการปกครองส2วนท�องถ่ินไว� ดังนี้     1) เป8นองคDกรท่ีมีฐานะเป8นนิติบุคคล และทบวงการเมือง     2) มีสภาและผู�บริหารระดับท�องถ่ินมีท่ีมาจากการเลือกต้ังตามหลักการท่ีบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ     3) มีอิสระในการปกครองตนเอง     4) มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม    5) มีงบประมาณรายได�ท่ีเป8นของตนเองอย2างเพียงพอ6) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 7) มีอํานาจท�องท่ีท่ีเหมาะสมต2อการให�บริการ 8) มีอํานาจออกข�อบังคับเป8นกฎหมายของท�องถ่ินภายใต�ขอบเขตของกฎหมายแม2บท9) มีความสัมพันธDกับส2วนกลางในฐานะเป8นหน2วยงานระดับรองของรัฐ 2.5.3  รูปแบบการปกครองส+วนท�องถ่ิน       สําหรับการปกครองท�องถ่ินของไทยในปkจจุบันมี 2 รูปแบบคือ     1. รูปแบบการปกครองท�องถ่ินท่ัวไป ได�แก2   1) องคDการบริหารส2วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร�างการบริหาร คือ สภาองคDการบริหารส2วนจังหวัด และนายกองคDการบริหารส2วนจังหวัด โดยมีผู�ว2าราชการจังหวัดเป8นผู�กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติองคDบริหารส2วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546  เป8นองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนทุกจังหวัดเพ่ือทํากิจการส2วนจังหวัดท่ีไม2อยู2ในอํานาจหน�าท่ีการบริหารราชการส2วนกลางและส2วนภูมิภาค           องคDการบริหารส2วนจังหวัดมีฐานะเป8นนิติบุคคล  โดยมีพ้ืนท่ีความรับผิดชอบครอบคลุมเขตจังหวัด และเป8นการบริหารราชการส2วนท�องถ่ิน  โครงสร�างองคDการบริหารส2วนจังหวัดประกอบด�วยสมาชิกสภาองคDการบริหารส2วนจังหวัด นายกองคDการบริหารส2วนจังหวัด และรองนายกองคDการบริหารส2วนจังหวัด ซ่ึงท้ังสองส2วนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน         2) เทศบาล  เป8นองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552  มีโครงสร�างการบริหาร คือ สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมีผู�ว2าราชการจังหวัดเป8นผู�กํากับดูแล        3) องคDการบริหารส2วนตําบล (อบต.)เป8นองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด  และอยู2ใกล�ชิดประชาชนมากท่ีสุด  จุดมุ2งหมายของการจัดต้ัง อบต.  คือ การกระจายอํานาจไปสู2ประชาชนให�ได�มากท่ีสุด และสามารถพัฒนา อบต. ไปสู2การปกครองส2วนท�องถ่ินในรูปแบบเทศบาลมี



37โครงสร�างการบริหาร คือ สภาองคDการบริหารส2วนตําบล และนายกองคDการบริหารส2วนตําบล โดยมีนายอําเภอเป8นผู�กํากับดูแล         องคDการบริหารส2วนตําบลมีฐานะเป8นนิติบุคคล  ซ่ึงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคDการบริหารส2วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 กําหนดให�องคDการบริหารส2วนตําบลทําหน�าท่ีพัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองคDการบริหารส2วนตําบลแบ2งโครงสร�างออกเป8น 2 ส2วน คือ สภาองคDการบริหารส2วนตําบล และคณะกรรมการบริหารองคDการบริหารส2วนตําบล         2. รูปแบบการปกครองท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมีฐานะเป8นทบวงการเมือง และนิติบุคคลโดยในประเทศไทยมีอยู2 2 แห2งคือ           1) กรุงเทพมหานคร  จัดต้ังข้ึนเม่ือปG พ.ศ. 2515  ตามประการคณะปฏิวัติฉบับ335  ลงวันท่ี  13 ธันวาคม  2515 เป8นองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษ  และต2อมาได�ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให�กรุงเทพมหานครมีฐานะเป8นนิติบุคคลและเป8นราชการบริหารส2วนท�องถ่ินนครหลวง และให�แบ2งพ้ืนท่ีการบริหารเป8นเขตและแขวง  มีโครงสร�างการบริหาร คือผู�ว2าราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร และสภาเขต            2) เมืองพัทยา เป8นหน2วยงานปกครองส2วนท�องถ่ินท่ีจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521  ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2562 การจัดโครงสร�างภายในของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แบ2งออกเป8น 2 ส2วน คือ สภาเมืองพัทยา และปลัดเมืองพัทยา         สภาเมืองพัทยา เป8นฝqายนิติบัญญัติมีสมาชิก 2 ประเภท ประเภทแรกเป8นสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน  จํานวน  9 คน  ส2วนประเภทท่ีสองเป8นผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมาจากการแต2งต้ังโดยรัฐมนตรีว2าการกระทรวงมหาดไทย จํานวน 8 คน สภาเมืองพัทยาทําหน�าท่ีวางนโยบายและอนุมัติแผนการบริหารเมือง  พิจารณาและอนุมัติร2างข�อบัญญัติเมืองต2าง ๆ แต2งต้ังบุคคลเป8นกรรมการสามัญ และวิสามัญ รวมท้ังควบคุมการทํางานของปลัดเมืองพัทยา  ส2วนปลัดเมืองพัทยาจะเป8นฝqายบริหารโดยการว2าจ�างของสภาเมืองพัทยา  มีอํานาจหน�าท่ีในการบริหารกิจการเมืองพัทยาให�เป8นไปตามนโยบายของสภาเมืองพัทยา  ร2างแผนข�อบัญญัติงบประมาณ  และข�อบัญญัติอ่ืน  รวบรวมปkญหาในการบริหารราชการเมืองพัทยาพร�อมข�อเสนอแนะ  และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปGเพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยา    การปกครองท�องถ่ินของไทยในปkจจุบันมีหลายรูปแบบแตกต2างกันออกไปตามความเหมาะสมกับสภาพของแต2ละท�องถ่ิน โดยในสภาวการณDท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทําให�ประชาชนมีความต่ืนตัว และมีความรู�ความเข�าใจในการปกครองตนเองมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการรับรู�ข2าวสารและการมีส2วนร2วมทางการเมืองในรูปแบบต2าง ๆ ประกอบกับการพัฒนาของประเทศได�ทําให�ท�องถ่ินมีความเจริญข้ึนเป8นลําดับ จึงจําเป8นอย2างยิ่งท่ีจะต�องปรับปรุงรูปแบบการปกครองท�องถ่ิน



38ไทยท่ีมีอยู2ในปkจจุบันให�เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให�หน2วยการปกครองท�องถ่ินสามารถปฏิบัติหน�าท่ีของตนได�อย2างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินและเสริมสร�างการมีส2วนร2วมของประชาชนในการปกครองตนเองให�มากท่ีสุด อันเป8นเปeาหมายสําคัญของการกระจายอํานาจการปกครอง แต2ท้ังนี้การท่ีจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร�าง อํานาจหน�าท่ีของหน2วยการปกครองท�องถ่ินรูปแบบใดก็ตาม จําเป8นจะต�องพิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนขีดความสามารถทางด�านการบริหารบุคคล การเงิน และการคลังของท�องถ่ินเหล2านั้นประกอบกันด�วย   2.5.4  สาระสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับเทศบาล      เทศบาลถือได�ว2าเป8นองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ิน ท่ีมีประวัติความเป8นมายาวนานมากท่ีสุดในปkจจุบัน เทศบาลในประเทศไทย ถือกําเนิดข้ึนเม่ือปG พ.ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 1 ปG ภายใต�รัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ปรีดี พนมยงคD เป8นบุคคลสําคัญคนหนึ่งท่ีผลักดันให�เกิดการจัดต้ังเทศบาลข้ึนในปG พ.ศ. 2476 และเป8นผู�นําแนวคิดเรื่องการปกครองท�องถ่ินท่ีใช�อยู2แพร2หลายในตะวันตกเข�ามาใช�ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป8นผู�มีส2วนสําคัญท่ีสุดคนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเม่ือปG พ.ศ.2475อีกด�วย ในความเป8นจริงแล�วประเทศไทยมีความพยายามในการจัดต้ังเทศบาลหลายครั้ง ต้ังแต2สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยD เช2น พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู2หัว ท่ีต�องการให�ประเทศไทยมีการปกครองท�องถ่ิน เพ่ือทําการปกครองตนเองข้ึนตามแบบอย2างประเทศตะวันตกท่ีมีองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินเพ่ือแบ2งเบาภาระของรัฐบาล      นอกจากนี้ พิจารณาได�จากข�อเท็จจริงท่ีว2า มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาถึงความเป8นไปได�ในการจัดต้ังเทศบาลในประเทศไทยข้ึนคณะหนึ่งซ่ึงมีนายอารD ดี เรกเป8นประธาน โดยท่ีคณะกรรมการชุดดังกล2าวเสนอให�มีการจัดต้ัง “ประชาภิบาล”ภายหลังต2อมาเรียกว2า “เทศบาล” และความพยายามในการจัดต้ังเทศบาลยังปรากฏให�เห็นอีกครั้งในการจัดต้ังคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งเพ่ือทําหน�าท่ีในการร2างพระราชบัญญัติเทศบาลในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู2หัวแต2ก็มิได�มีการประกาศใช�ร2างพระราชบัญญัติดังกล2าวแต2อย2างใด      หลายคนอาจสงสัยว2าทําไมเทศบาลจึงกลายเป8นการปกครองท�องถ่ินท่ีมีประวัติความเป8นมายาวนานท่ีสุดแทนท่ีจะเป8นสุขาภิบาล ซ่ึงถือเป8นการปกครองท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งเช2นกัน คําตอบต2อคําถามเหล2านี้ ก็คือ นักวิชาการด�านการปกครองท�องถ่ินส2วนใหญ2มองว2า สุขาภิบาลไม2ใช2การปกครองท�องถ่ินท่ีแท�จริง เพราะสุขาภิบาลมีองคDประกอบบางประการท่ีไม2เป8นไปตามหลักการกระจายอํานาจ กรรมการสุขาภิบาลหลายตําแหน2งมาจากการแต2งต้ังของรัฐบาล ไม2ได�มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท�องถ่ิน เช2น การกําหนดให�ประธานสุขาภิบาลบางแห2งเป8นนายอําเภอ เป8นต�น 



39เทศบาลในประเทศไทยมีท้ังหมด 3 ประเภท ได�แก2 เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล  ซ่ึงเทศบาลมีลักษณะและองคDประกอบท่ีแตกต2างกันไปดังนี้       1)  เทศบาลนคร        เทศบาลนคร ได�แก2 ท�องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต2ห�าหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายได�พอควรแก2การท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีของเทศบาลนคร (ซ่ึงจะได�อธิบายต2อไป) การจัดต้ังเทศบาลนครจะกระทําได�โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป8นเทศบาลนครเทศบาลนครประกอบไปด�วยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี (หรือนายกเทศมนตรี) แล�วแต2กรณี โดยท่ีสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได� 24 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได�ไม2เกิน 4 คน นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดให�เทศบาลนครมีหน�าท่ีแตกต2างไปจากเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลอีกด�วย       2)  เทศบาลเมือง        เทศบาลเมือง ได�แก2 ท�องถ่ินอันเป8นท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท�องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต2หนึ่งหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายได�พอควรแก2การท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีของเทศบาลเมือง การจัดต้ังเทศบาลเมืองจะกระทําได�โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป8นเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองประกอบไปด�วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยท่ีสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได� 18คน และมีรองนายกเทศมนตรีได�ไม2เกิน 3 คน       3)  เทศบาลตําบล        เทศบาลตําบล ได�แก2 ท�องถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะข้ึนเป8นเทศบาลตําบล (เทศบาลตําบลไม2ได�กําหนดจํานวนราษฎรในพ้ืนท่ีไว�อย2างชัดเจนเหมือนกับเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร) เทศบาลตําบลประกอบไปด�วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยท่ีสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได� 12 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได�ไม2เกิน 2 คน   2.5.5 อํานาจหน�าท่ีของเทศบาล   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ได�กําหนดหน�าท่ีของเทศบาลไว�โดยแบ2งตามประเภทของเทศบาล ดังนี้   



40ตารางท่ี 1 แสดงภารกิจหน�าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543)  ประเภทของเทศบาล ภารกิจหน�าที่ เทศบาลตําบล (กําหนดไว�ในมาตราท่ี 50) (1) รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน (2) ให�มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ปeองกันและระงับโรคติดต2อ (5) ให�มีเครื่องใช�ในการดับเพลิง(6) ให�ราษฎรได�รับการศึกษาอบรม(7) ส2งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการ(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปkญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน (9) หน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป8นหน�าท่ีของเทศบาล เทศบาลเมือง(กําหนดไว�ในมาตราท่ี 53) (1) กิจการตามท่ีระบุไว�ในมาตรา 50 (2) ให�มีน้ําสะอาดหรือการประปา (3) ให�มีโรงฆ2าสัตวD (4) ให�มีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษDและรักษาคนเจ็บไข�(5) ให�มีและบํารุงทางระบายน้ํา (6) ให�มีและบํารุงส�วมสาธารณะ (7) ให�มีและบํารุงการไฟฟeา หรือแสงสว2างโดยวิธีอ่ืน (8) ให�มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท�องถ่ิน 



41ตารางท่ี 1 (ต+อ) แสดงภารกิจหน�าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543)  ประเภทของเทศบาล ภารกิจหน�าที่ เทศบาลนคร(กําหนดไว�ในมาตราท่ี 56) (1) กิจการตามท่ีระบุไว�ในมาตรา 53 (2) ให�มีและบํารุงการสงเคราะหDมารดาและเด็ก(3) กิจการอย2างอ่ืนซ่ึงจําเป8นเพ่ือการสาธารณสุข(4) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร�านจําหน2ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน (5) จัดการเก่ียวกับท่ีอยู2อาศัยและการปรับปรุงแหล2งเสื่อมโทรม (6) จัดให�มีและควบคุมตลาด ท2าเทียบเรือ ท2าข�าม และท่ีจอดรถ(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก2อสร�าง (8) การส2งเสริมกิจการการท2องเท่ียว (9) กิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา 54 นอกจากหน�าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายว2าด�วยเทศบาลแล�ว ใน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก2องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ิน ยังได�กําหนดหน�าท่ีของเทศบาลไว�ด�วยเช2นกันในมาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองคDการบริหารส2วนตําบลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนDของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้  แสดงภารกิจหน�าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก2องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542   (1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง   (2) การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา  (3) การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท2าเทียบเรือ ท2าข�าม และท่ีจอดรถ  (4) การสาธารณูปโภคและการก2อสร�างอ่ืน ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส2งเสริม การฝ�ก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชยD และส2งเสริมการลงทุน (8) การส2งเสริมการท2องเท่ียว (9) การจัดการศึกษา 



42(10) การสังคมสงเคราะหD และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปkญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน(12) การปรับปรุงแหล2งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู2อาศัย (13) การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ2อนหย2อนใจ (14) การส2งเสริมกีฬา (15) การส2งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(16) ส2งเสริมการมีส2วนร2วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน (17) การรักษาความสะอาดและความเป8นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง (18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตวD (22) การจัดให�มีและควบคุมการฆ2าสัตวD (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป8นระเบียบเรียบร�อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอ่ืน ๆ   (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชนDจากปqาไม� ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม   (25) การผังเมือง   (26) การขนส2งและการวิศวกรรมจราจร  (27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การปeองกันและบรรเทาสาธารณภัย(30) การรักษาความสงบเรียบร�อย การส2งเสริมและสนับสนุนการปeองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยDสิน   (31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป8นผลประโยชนDของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดการท่ีกฎหมายกําหนดหน�าท่ีของเทศบาลและองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินอ่ืน ๆ ไว�มากมายเช2นนี้ ก็เพ่ือให�องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินซ่ึงรวมท้ังเทศบาล ต�องเตรียมตัวรับการถ2ายโอนภารกิจหน�าที่งบประมาณ และบุคลากรให�แก2องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินจากรัฐบาล ตามทิศทางท่ีเป8นผลมาจากบทบัญญัติแห2งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก2องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงได�กําหนดแผนและข้ันตอนให�มีการถ2ายโอนภารกิจหน�าท่ีจากหน2วยงานราชการบริหารส2วนกลางและส2วนภูมิภาคแก2องคDกรปกครองส2วนท�องถ่ิน   



432.5.6 โครงสร�างการแบ+งส+วนราชการภายในของเทศบาล     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ได�กําหนดเรื่องโครงสร�างภายในของเทศบาลไว�อย2างกว�าง ๆ ดังนี้       (1)สํานักงานปลัดเทศบาล       (2)ส2วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย      การกําหนดอํานาจหน�าท่ีของสํานักปลัดเทศบาลและส2วนราชการอ่ืนในข�างต�น ให�เป8นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) ยังได�ประกาศกําหนดการแบ2งโครงสร�างส2วนราชการในเทศบาล ให�เทศบาลมีการแบ2งส2วนราชการดังต2อไปนี้       (1) สํานักปลัดเทศบาล  มีหน�าท่ี  ดําเนินกิจการให�เป8นไปตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาล ท้ังมีหน�าท่ีเป8นเลขานุการของสภาเทศบาล เก่ียวกับงานสารบรรณ  งานธุรการ  งานประชาสัมพันธD งานนิติกร งานปeองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎรD ตลอดจนงานอ่ืน ๆ  ท่ีมิได�กําหนดไว�เป8นงานของหน2วยงานใด         (2) กองหรือส2วนราชการท่ีเรียกชื่ออย2างอ่ืน ซ่ึงประกอบด�วย        (ก) ส2วนราชการท่ีเป8นสํานักหรือกอง     - กองคลัง  มีหน�าท่ี  เก่ียวกับเงินและบัญชี  การจัดเก็บต2าง ๆ เช2น ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีปeาย  ควบคุมพัสดุและทรัพยDสินของเทศบาลตลอดจนงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�องกับการเงินท่ีมิได�กําหนดไว�เป8นงานของส2วนใด  หรือตามท่ีได�รับมอบหมาย             - กองช2าง มีหน�าท่ี ดําเนินการเก่ียวกับงานโยธา งานบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา สวนสาธารณะ งานสํารวจและแบบแผน งานสถาปkตยกรรม การผังเมือง และงานสาธารณูปโภคงานควบคุมการก2อสร�างอาคารเพ่ือความเป8นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง งานเก่ียวกับไฟฟeา หรืองานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย              -  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  มีหน�าท่ี  แนะนําช2วยเหลือด�านการเจ็บปqวยของประชาชน  การปeองกันและระงับโรคติดต2อ  ารสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด งานสัตวแพทยD ตลาดสาธารณะ สุสาน และฌาปนสถานสาธารณะ ตลอดจนควบคุมการประกอบอาชีพเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช2น การแต2งผม การจําหน2ายอาหาร ซ่ึงเรียกรวมว2าการประกอบการค�าอันอาจจะเป8นอันตรายต2อสุขภาพของประชาชน รวมท้ังงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ให�เป8นไปตามกฎหมายหรืองานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย             - กองการศึกษา มีหน�าท่ี เก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านการศึกษา งานศาสนาและประเพณีท�องถ่ิน  และนันทนาการ ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง   



44- กองวิชาการและแผนงาน มีหน�าท่ี เก่ียวกับการจัดทําแผนงานหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการต2าง ๆ  จัดทํางบประมาณของเทศบาล  และงานประชาสัมพันธD             - กองสวัสดิการสังคม  มีหน�าท่ี  เก่ียวกับการสังคมสงเคราะหD  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู�ด�อยโอกาส  การส2งเสริมอาชีพ  การพัฒนา            (ข) หน2วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน�าท่ี  ตรวจสอบการจัดทํา  การเบิกจ2ายงบประมาณ        นอกจากนี้ในประกาศดังกล2าว ยังได�กําหนดรายละเอียดและหลักเกณฑDในการแบ2งส2วนราชการไว�เพ่ิมเติม ดังนี้        -  เทศบาลอาจเปลี่ยนแปลงส2วนราชการต2าง ๆ (ท่ีเป8นสํานักหรือกอง) ได�ตามความ จําเป8นและเหมาะสมของเทศบาล ท้ังนี้ต�องได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) และต�องเป8นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการกลาง เทศบาลกําหนด (ก.กลางเทศบาล)        -  สํานักปลัดเทศบาลมีหน�าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลและราชการท่ีมิได�กําหนดให�เป8นหน�าท่ีของสํานัก กอง หรือส2วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ        -  สํานัก กอง หรือ ส2วนราชการให�มีหน�าท่ีตามท่ีเทศบาลกําหนด โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)        -  การแบ2งส2วนราชการภายใน สํานักปลัด สํานัก กอง หรือส2วนราชการให�กําหนดเป8นประกาศเทศบาล โดยได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาล (ก.ท.จ.)        -  การจัดต้ัง การปรับปรุง การรวมหรือยุบส2วนราชการ ให�เทศบาลพิจารณาเสนอความเห็นและพิจารณาอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกันแล�วเสนอต2อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให�ความเห็นชอบ  2.6 ข�อมูลพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง   อาณาเขต / เขตการปกครองของเทศบาลตําบลวังเหนือมีลักษณะเป8นพ้ืนท่ีราบลุ2ม มีแม2น้ําวังไหลผ2าน มีพ้ืนท่ี 2.71 ตร.กม. มีเขตการปกครอง จํานวน 2 หมู2บ�าน คือ หมู2ท่ี 4 บางส2วน หมู2ท่ี 9ท้ังหมด แยกเป8น 6 ชุมชน ประกอบด�วย   1. ชุมชนทุ2งเปeาสามัคคี หมู2ท่ี 4   2. ชุมชนขุนวังสามัคคี หมู2ท่ี4 3. ชุมชนทรัพยDเจริญ หมู2ท่ี4 4. ชุมชนสัมพันธDพัฒนา หมู2ท่ี4



455. ชุมชนประชาภิรมยD หมู2ท่ี 4 6. ชุมชนขันหอมสัมพันธD หมู2ท่ี 97. ชุมชนแม2เฮียวสามัคคีหมู2ท่ี 9 8. ชุมชนห�วยเก๋ียงพัฒนาหมู2ท่ี 9 9. ชุมชนห�วยข2อยหมู2ท่ี 9 10. ชุมชนแพะใต�พัฒนาหมู2ท่ี 9 11. ชุมชนปqาเหียงพัฒนาหมู2ท่ี 9เทศบาลตําบลวังเหนือมีอาณาเขตติดต2อกับพ้ืนท่ีข�างเคียง ดังนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต2อกับ อบต.วังเหนือ  จังหวัดลําปาง  อาณาเขตทางทิศใต� ติดต2อกับ บ�านแพะใต� อบต.วังเหนือ  จังหวัดลําปางอาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต2อกับ แม2น้ําวัง อบต.วังซ�าย  จังหวัดลําปาง อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต2อกับ บ�านแพะ อบต.วังเหนือ  จังหวัดลําปางประชากร  - จํานวนหลังคาเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 1,056 หลังคาเรือน - มีประชากรท้ังหมด จํานวน 2,137 คน แบ2งเป8น  - ประชากรท่ีพิการหรือทุพลภาพหรือปqวยเรื้อรังในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 45 คน - ความหนาแน2นของประชากร จํานวน 1,100 คน / ตร.กม. 2.6.1 เทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง กับการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ   ยุทธศาสตรDท่ี 3 ด�านการสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�กับประชาชน    ภารกิจภายใต�ยุทธศาสตรDนี้จะเป8นการเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�เกิดข้ึนกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ โดยเฉพาะในเรื่องของทางด�านสภาพแวดล�อม และสาธารณสุขหรือด�านท่ีเก่ียวกับสุขภาพของประชาชน ท้ังนี้บนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีว2าสภาพแวดล�อมท่ีดี และสุขภาพท่ีดีนํามาซ่ึงสภาพจิตใจท่ีดี และสภาพร2างกายท่ีดีประกอบกับสภาพจิตใจท่ีดีย2อมจะนําไปสู2การใช�ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพท่ีดีตามไปด�วย ท้ังหลายท้ังปวงเหล2านี้จะเป8นผลท่ีทําให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเกิดข้ึนในท่ีสุด    ภารกิจ     - จัดระบบการการปeองกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร�อย อาชญากรรมให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถให�ความช2วยเหลือประชาชนได�อย2างทันท2วงทีต2อเหตุการณDอันไม2พึงประสงคD หรือในสถานการณDฉุกเฉิน ท้ังนี้ทางเทศบาลจะประสานความร2วมมือกับหน2วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องด�วย เช2น สถานีตํารวจ โรงพยาบาล เป8นต�น 



46- ควบคุมและปeองกันโรค - พัฒนาการเรียนรู� ด�านสาธารณสุขพ้ืนฐานเน�นการส2วนร2วมของชุมชน- ดูแลสุขภาพจิต สุขภาพร2างกายของทุกวัยในเขตพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผู�สูงอายุ ผู�ปqวยเอดสD และคนพิการ รวมถึงกลุ2มสตรี กลุ2มหญิงมีครรภD     - แก�ไขปkญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ     - พัฒนา ด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงจัดระบบกําจัดขยะ 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  วันชัย  น�อยจันทรD (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู�สูงอายุบ�านปงเหนือ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม2 พบว2า ผู�สูงอายุมีการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยผู�สูงอายุสามารถร2วมคิดร2วมวิเคราะหD ร2วมวางแผน และร2วมกันตัดสินใจจนได�โครงการพัฒนาด�านสุขภาพ 3 โครงการได�แก2 โครงการสมุนไพร โครงการรําไม�พลอง และโครงการฟeอนเจิงและมีการจัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ และการท่ีผู�สูงอายุมีการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีต2อกันทําให�ผู�สูงอายุมีการรวมกลุ2มในการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน และเป8นต�นแบบในการนํากลุ2มออกกําลังกายทําให�ผู�สูงอายุมีสุขภาพดี ซ่ึงแสดงให�เห็นว2าผู�สูงอายุมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน  กณิกนันตD หยกสกุล (2550) ศึกษาเรื่อง การมีส2วนร2วมของผู�สูงอายุในการจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ พบว2า ผู�สูงอายุได�เข�าร2วมกิจกรรมและมีส2วนร2วมในข้ันตอนต2าง ๆ รวม 5 ข้ันตอนโดยในข้ันวิเคราะหDปkญหา กลุ2มตัวอย2างส2วนใหญ2ปqวยด�วยอาการปวดศีรษะ นอนไม2หลับ เบื่ออาหารโรคความดันโลหิตสูง ข้ันหาสาเหตุพบว2า เกิดจากการมีร2างกายท่ีไม2แข็งแรงอ2อนแอ การขาดความรู�การทํางานหนักจนเกินไป ความเหงา ข้ันวางแผนผู�สูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมการทรงท2าทางท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดข้ันปฏิบัติได�กิจกรรมเพ่ือสุขภาพจานวน 8 กิจกรรม และในข้ันติดตามประเมินผลพบว2า ผู�สูงอายุมีสุขภาพด�านร2างกาย จิตใจ และสังคมดีข้ึน การมีส2วนร2วมของผู�สูงอายุโดยใช�กระบวนการกลุ2มเป8นตัวกระตุ�นนั้น ทําให�เกิดกิจกรรมสุขภาพท่ีตอบสนองความต�องการอย2างแท�จริง ซ่ึงส2งผลต2อความต2อเนื่องและความยั่งยืน  กิติพงษD  เร2งถนอมทรัพยD (2550) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคDกรปกครองส2วนท�องถ่ินในการส2งเสริมคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม2 พบว2า การจัดบริการสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ2มผู�สูงอายุในเทศบาลตําบลยางเนิ้งเป8นการบริหารจัดการท่ีตรงกับความต�องการของกลุ2มผู�สูงอายุ เพราะนโยบายของคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลยางเนิ้งได�ให�ความสนใจและเห็นความสําคัญของผู�สูงอายุมากข้ึน การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจ2ายเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุเป8นท่ีต�องการของผู�สูงอายุเป8นอย2างมาก จึง



47น2าจะเพ่ิมวงเงินให�สูงข้ึนด�วย ปkญหาของผู�สูงอายุเป8นปkญหาท่ีใหญ2 ซ่ึงไม2อาจแก�ไขปkญหาให�หมดไปได�ดังนั้นผู�สูงอายุจึงควรได�รับความช2วยเหลือจากภาครัฐมากข้ึน อันจะส2งผลให�คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุดีข้ึน   จักรกฤษณD   หลักหนองบัว  (2556)  ศึกษาเรื่องความต�องการสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแคนดง  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมยD  ใน  4  ด�าน  ได�แก2  ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ด�านรายได�  ด�านนันทนาการ  และด�านการบริการและเครือข2ายการเก้ือหนุน  พบว2า1.  ความต�องการสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแคนดง  อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมยDโดยภาพรวมอยู2ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป8นรายด�าน  พบว2า  ทุกด�านอยู2ในระดับมากเช2นกัน  โดยเรียงลําดับจากด�านท่ีมีค2าเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่า  ได�ดังนี้  ด�านรายได�  ด�านนันทนาการ  ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  และด�านการสร�างบริการและเครือข2ายการเก้ือหนุน  ตามลําดับ  2.  ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด  คือ  ต�องการให�เทศบาลตําบลเพ่ิมเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุ  รองลงมา  คือ  ต�องการให�เทศบาลตําบลมีกองทุนเงินกู�สําหรับผู�สูงอายุ  และต�องการให�เทศบาลตําบลพาผู�สูงอายุไปทัศนาจรตามสถานท่ีท2องเท่ียวต2าง ๆ  ตามความเหมาะสม  ตามลําดับ    สัจจา นาคยิ้ม  (2554)  ศึกษาเรื่องคุณภาพความต�องการการจัดสวัสดิการของผู�สูงอายุในศูนยDพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุเทศบาลตําบลเจ�าพระยาสุรศักด์ิ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว2า  ความต�องการจัดสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุในศูนยDพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุภาพรวม  และทุกด�านอยู2ในระดับมาก  ส2วนผลการเปรียบเทียบระดับความต�องการการจัดสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุในศูนยDพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุเทศบาลตําบลเจ�าพระยาสุรศักด์ิ  อําเภอศรีราช  จังหวัดชลบุรี  พบว2า  ผู�สูงอายุในศูนยDพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุท่ีมีเพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพทางครอบครัว  อาชีพ  และระยะเวลาในการเข�ารับการสงเคราะหDต2างกันมีระดับความต�องการจัดสวัสดิการสังคมไม2แตกต2างกัน  ส2วนผู�สูงอายุในศูนยDพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีสาเหตุท่ีเข�าอยู2ในศูนยDพัฒนาการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุต2างกันมีระดับความต�องการการจัดสวัสดิการสังคมแตกต2างกัน  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    ชรินพร  โกเมฆ  (2557)  ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ความพึงพอใจ  และการมีส2วนร2วมของผู�สูงอายุในชุมชนจังหวัดลําปาง  ผลการศึกษาพบว2า  มีการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชนแบบพ่ึงตนเอง  ซ่ึงจากการศึกษาสามารถแบ2งออกเป8น  6  ด�าน  ได�แก2  ด�านสุขภาพอนามัย  ด�านอาชีพและด�านคุณค2า  กลุ2มตัวอย2างท้ังสองชุมชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู2ในระดับมาก  โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการด�านสุขภาพอนามัย  และด�านนันทนาการ  ส2วนการมีส2วนร2วมของผู�สูงอายุต2อการจัดสวัสดิการ  พบว2า  กลุ2มตัวอย2างของผู�สูงอายุ  ชมรมผู�สูงอายุเทศบาลตําบลห�างฉัตรแม2ตาลอยู2ระดับปานกลาง  และผู�สูงอายุของศูนยDส2งเสริมผู�สูงอายุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง  มีการมีส2วนร2วมอยู2ในระดับมาก  นอกจากนี้  พบว2า   ขุมชนและหน2วยงานองคDกรต2าง ๆ  ท่ีมีอยู2ในชุมชน



48 อาทิ เทศบาลตําบลห�างฉัตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีส2วนร2วมในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชน  รวมไปถึงการดําเนินงานของกลุ2มผู�สูงอายุในชุมชนท้ังสองกลุ2มมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาเป8นหลักในการดําเนินงาน อาทิ  ความโปร2งใส  การมีส2วนร2วมของชุมชน  รวมไปถึงการนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู2ในชุมชน  อาทิ  ทุนมนุษยD  ทุนเครือข2าย  มาเป8นเครื่องมือในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชนให�ประสบความสําเร็จ  และสามารถพ่ึงตนเองได�อย2างยั่งยืน  ดังนั้น การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชนนั้นสามารถดําเนินงานได�  โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล  และต�นทุนทางสังคมท่ีแต2ละชุมชนมีอยู2มาให�บริการจัดการให�เกิดประโยชนD  นันทนา อยู2สบาย (2557) ความต�องการสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุในองคDการบริหารส2วนตําบลศีรษะจรเข�น�อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว2าผู�สูงอายุในองคDการบริหารส2วนตําบลศีรษะจรเข�น�อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการส2วนใหญ2เป8นเพศหญิงจานวน 149 คนอายุ 60-65 ปG จํานวน 238 คนสถานภาพสมรสจานวน 201 คน ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จํานวน 226 คนอาชีพรับจ�างจานวน 119 คนรายได�ต2อเดือน 5,001-10,000 บาทจานวน 211 คนพบว2า มีความต�องการสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุโดยรวมอยู2ในระดับมากและรายด�านอยู2ในระดับมากทุกด�วย ด�านความปลอดภัยในชีวิต รองลงมา ด�านสุขภาพอนามัยด�านนันทนาการ และด�านการศึกษาด�านท่ีอยู2อาศัยการเปรียบเทียบความต�องการสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุ ในองคDการบริหารส2วนตําบลศีรษะจรเข�น�อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามเพศอายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพรายได�ต2อเดือน พบว2า ผู�สูงอายุท่ีมีอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได�ต2อเดือนต2างกันมีความต�องการสวัสดิการสังคม แตกต2างกัน อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  จินดา  ถนอมรอด (2551) ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบังอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พบว2า ผู�สูงอายุส2วนใหญ2ไม2มีปkญหา ด�านสุขภาพ ด�านท่ีอยู2อาศัย แต2มีปkญหาเรื่อง ด�านรายได� ไม2เพียงพอต2อค2าครองชีพ ซ่ึงรายได�ส2วนใหญ2มาจากบุตรหลาน สอดคล�องกับความต�องการของผู�สูงอายุกับความต�องการ โดยพบว2า ความต�องการด�านสุขภาพการรักษาพยาบาลด�านท่ีอยู2อาศัย อยู2ในระดับปานกลาง  ความต�องการด�านรายได� อยู2ในระดับสูง นอกจากนี้ผู�สูงอายุยังต�องการให�มีศูนยDบริการในชุมชน การจัดงานศพตามประเพณี การรณรงคDให�คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค2าของผู�สูงอายุ จัดให�ผู�สูงอายุได�อยู2กับครอบครัวเป8นวาระสุดท�าย และให�มีบริการชุมชนเคลื่อนท่ีในด�านต2างๆ โดยองคDกรปกครองส2วนท�องถ่ิน   



บทที่ 3 วิธีการดําเนินการศึกษา  การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง เป%นการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 3.1 ประชากร 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 3.4 การวิเคราะห>ข�อมูลและแปลผล 3.1ประชากร  ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู�สูงอายุในหมู@บ�าน หมู@ท่ี 4 จํานวน 86 คนและหมู@ท่ี 9จํานวน 95 คน ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง รวมท้ังสิ้นจํานวน181 คน 3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 
        3.2.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�ศึกษาใช�แบบสอบถามเป%นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลครั้งนี้ สอบถามถึงเก่ียวกับความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง โดยมีโครงสร�างแบบสอบถามแบ@งออกเป%น 3 ตอน คือ   ตอนท่ี 1 เป%นแบบสอบถามข�อมูลเบื้องต�นของผู�ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป%นแบบสํารวจรายการ (Checklist)  ตอนท่ี 2 เป%นแบบสอบถามเก่ียวกับปMจจัยท่ีมีผลต@อการเรียน 6 ด�าน มีลักษณะเป%นแบบมาตราส@วนประมาณค@า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย และน�อยท่ีสุด แบ@งเป%นด�านท่ีศึกษา คือ 1. ด�านสุขภาพอนามัย2. ด�านอาชีพและรายได�3. ด�านนันทนาการ4. ด�านการบริการสังคม5. ด�านปMจจัยพ้ืนฐาน6. ด�านการสร�างคุณค@า



47  ตอนท่ี 3 เป%นคําถามแบบปลายเปSด เพ่ือให�ผู�ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ความพึงพอใจ และการมีส@วนร@วมของผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 3.2.2 การสร�างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได�ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 3.2.2.1 ศึกษาค�นคว�าจากตํารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด งานผู�วิจัยท่ีเก่ียวข�อง ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ  ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปางรายละเอียดวัตถุประสงค>ของการวิจัยเพ่ือเป%นแนวทางในการสร�างแบบสอบถาม 3.2.2.2 ศึกษาวิธีการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย เพ่ือใช�เป%นแนวทางในการสร�างเครื่องมือและปรับแบบสอบถาม ในการสร�างแบบสอบถาม  3.2.2.3 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด องค>ประกอบเพ่ือทํานิยามศัพท>ในการวิจัย เพ่ือมาเป%นแนวทางในการสร�างข�อคําถาม 3.2.2.4 นําแบบสอบถามฉบับร@างท่ีจัดทําข้ึนเสนออาจารย>ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก�ไขให�มีความตรง และความสมบูรณ>ของเนื้อหา รวมท้ังการใช�ภาษาท่ีเหมาะสม 3.2.2.5 นําแบบสอบถามท่ีผ@านการพิจารณาจากอาจารย>ท่ีปรึกษาเสนอผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ ท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล แล�วนําแบบสอบถามไปหาค@าดัชนีความสอดคล�อง  (IOC : Index of Item-Objective Congruence) นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา ( Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว@างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท>ท่ีกําหนดไว�   โดยหาค@าดัชนีความสอดคล�อง( Index of Item Objective Congruence : IOC )  โดยมีค@า IOC ต้ังแต@ .67 – 1.00 3.2.2.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท@าน  เม่ือปรับปรุงแก�ไขแล�วนําเสนออาจารย>ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบพิจารณาอีกครั้งนี้  3.2.2.7  นําเครื่องมือแบบสอบถามท่ีอาจารย>ผู�เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบหาค@าความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถาม และนําไปทดลองใช� ( Try out ) กับประชากร ท่ีไม@ใช@กลุ@มตัวอย@าง  จํานวน  30  ชุด 3.2.2.8 นําแบบสอบถามที่ผ@านการทดลองใช�แล�วมาวิเคราะห>หาความเชื่อมั่นของ แบบสอบถามทั้งฉบับด�วยวิธีการหาค@าสัมพันธ> แอลฟiา ตามวิธี Conbach& Alpha coefficient ค@าความเชื่อมั่น 0.861   3.2.2.9 นําเครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย>ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ>และจัดพิมพ>แบบสอบถามฉบับสมบูรณ>เก็บรวบรวมข�อมูลต@อไป 



48 3.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสอบถามดังนี้ 1. ติดต@อขอหนังสือจากสถาบันวิทยาการจัดการแห@งแปซิฟSคถึงนายกเทศมนตรีตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง  เพ่ือขอความร@วมมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล 2. ผู�วิจัยเก็บแบบสอบถามไปยังประชากรและเก็บรวบรวมด�วยตนเองการจัดกระทําข�อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีได�รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ>แล�วนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห>ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป 3.4 การวิเคราะห.ข�อมูล และแปลผล  เ ม่ือได�แบบสอบถามกลับคืนมาแล�ว ผู�วิจัยทําการตรวจสอบแบบสอบถาม เ พ่ือให�ได�แบบสอบถามท่ีสมบูรณ> และทําการวิเคราะห>ข�อมูลโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงมีข้ันตอนการวิเคราะห>ข�อมูลดังนี้ 1. วิเคราะห>ข�อมูลเก่ียวกับแบบสอบถามส@วนท่ี 1 โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency)และหาค@าร�อยละ (Percentage) แล�วนําเสนอผลการวิเคราะห>ข�อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 2. วิเคราะห>ข�อมูลเก่ียวกับการรับรู� ซ่ึงเป%นคําถามแบบมาตราส@วนประมาณค@า (RatingScale ) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย และน�อยท่ีสุด กําหนดคะแนนเป%น 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับ โดยใช�เกณฑ>วัดค@าปMจจัยการเรียนรู�ตามแนวคิดของชูศรี วงศ>รัตนะ (2534 : 85) ดังนี้ ค@าเฉลี่ยระหว@าง 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด ค@าเฉลี่ยระหว@าง 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก ค@าเฉลี่ยระหว@าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง ค@าเฉลี่ยระหว@าง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน�อย ค@าเฉลี่ยระหว@าง 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน�อยท่ีสุด 2. ในการวิเคราะห>ข�อมูลความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ  ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ใช�ค@าเฉลี่ยและค@าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ  ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง โดยใช�สถิติt-test และการวิเคราะห>ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือผลการทดสอบ F มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคู@ภายหลังโดยวิธีการทดสอบ Scheffe 



บทที่ 4 ผลการศึกษา  การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้ดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research)เพ่ือให�ทราบถึงการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง โดยการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 181 ชุด ได�แบบสอบถามกลับมาครบ เพ่ือนําข�อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห>ด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร>สําเร็จรูป  โดยใช�วิธีทางสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห>ข�อมูล  มีผลการวิเคราะห>ข�อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค>ของการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห>ข�อมูลครั้งนี้ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห>ข�อมูลตามลําดับ  ดังนี้ 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล F แทน ความถ่ี µ แทน คCาเฉลี่ยของกลุCมตัวอยCาง (Average) 
σ แทน คCาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุCมตัวอยCาง (Standard Deviation) t F แทน แทน คCาสถิติท่ีคํานวณจาก t-test คCาสถิติท่ีคํานวณจาก F-testหรือวิเคราะห>ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) SS แทน ผลรวมของคCาความเบี่ยงแบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) Df แทน ระดับความเปVนอิสระ (degrees of freedom) MS Sig * แทน แทน แทน คCาเฉลี่ยผลรวมของความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean Squares) แตกตCางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4.2 การวิเคราะห�ข�อมูล  ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง วิเคราะห>สรุปผลออกเปVน 4ตอนดังนี้  ตอนท่ี  1ข�อมูลท่ัวไปของผู�สูงอายุ ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจของผู�สูงอายุตCอการจัดสวัสดิการ ตอนท่ี  3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�สูงอายุตCอการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ตอนท่ี  4  ข�อเสนอแนะ 



50ตอนท่ี  1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�สูงอายุ  จากการการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปางผลการศึกษาสามารถอธิบายได�ดังนี้ ตารางท่ี 1 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข�อมูลท่ัวไป (n= 181) ข�อมูลท่ัวไปของผู�สูงอายุ จํานวน ร�อยละ เพศ ชาย หญิง 72 109 39.78 60.22 รวม 181 100 ระดับการศึกษา 1.ประถมศึกษาปaท่ี 6 152 83.98 2.มัธยมศึกษาปaท่ี 3 14 7.74 3.ปวช./ปวส. 10 5.52 4.ปริญญาตรี 5 2.76 รวม 181.00 100.00  จากตารางท่ี 1 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข�อมูลท่ัวไปของผู�สูงอายุพบวCาผู�ตอบแบบสอบถามสCวนใหญCเปVนเพศหญิงคิดเปVนร�อยละ 60.22 เปVนเพศชาย คิดเปVนร�อยละ 39.78 สCวนระดับการศึกษา สCวนใหญCสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปaท่ี 6 คิดเปVนร�อยละ 83.98 รองลงมา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปaท่ี 3 คิดเปVนร�อยละ 7.74 ลําดับตCอมาสําเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส. คิดเปVนร�อยละ 5.52 และลําดับสุดท�าย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปVนร�อยละ 2.76  



51ตอนท่ี  2  วิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจของผู�สูงอายุต/อการจัดสวัสดิการของในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ตาราง ท่ี 2 แสดงคCาเฉลี่ย สCวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ µ σ แปลผล 1.ด�านสุขภาพอนามัย2.ด�านอาชีพและรายได�3.ด�านนันทนาการ4.ด�านการบริการสังคม5.ด�านปfจจัยพ้ืนฐาน6.ด�านการสร�างคุณคCา 4.17 3.47 3.75 3.90 3.74 3.93 0.37 0.35 0.35 0.37 0.35 0.37 มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก ภาพรวม 3.82 0.31 มาก  จากตารางท่ี 2 พบวCาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางโดยภาพรวม อยูCในระดับมาก (µ= 3.82) เม่ือพิจารณาเปVนรายด�าน เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบวCา ด�านสุขภาพอนามัย อยูCในระดับมาก (µ= 4.17) รองลงมาคือ ด�านการสร�างคุณคCาอยูCในระดับมาก (µ= 3.93) ด�านการบริการสังคมอยูCในระดับมาก (µ= 3.90) ด�านนันทนาการอยูCในระดับมาก (µ= 3.75) ด�านปfจจัยพ้ืนฐานอยูCในระดับมาก(µ= 3.74) และด�านท่ีมีคCาเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ด�านอาชีพและรายได� อยูCในระดับปานกลาง      (µ= 3.47)  ตามลําดับ  ตารางท่ี 3 คCาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอ วังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านสุขภาพอนามัย ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านสุขภาพอนามัย µ σ แปลผล 1. จัดการตรวจสุขภาพอยCางสมํ่าเสมอ 4.31 0.40 มาก 2. จัดกิจกรรมออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพท่ีดี 4.24 0.36 มาก 3. จัดการให�การปรึกษาด�านสุขภาพ จากผู�ชํานาญการ 4.18 0.37 มาก 4. จัดการอบรมให�ความรู�ในการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุ 4.02 0.37 มาก 5. จัดสถานท่ีรองรับการออกกําลังกาย/ทํากายภาพบําบัด 4.12 0.35 มาก รวมเฉล่ีย 4.17 0.37 มาก 



52 จากตารางท่ี 3 พบวCาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านสุขภาพอนามัยโดยภาพรวม อยูCในระดับมาก (µ= 4.17) เม่ือพิจารณาเปVนรายข�อ พบวCา จัดการตรวจสุขภาพอยCางสมํ่าเสมออยูCในระดับมาก  (µ= 4.31) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี อยูCในระดับมาก  (µ= 4.24)  การจัดการให�การปรึกษาด�านสุขภาพจากผู�ชํานาญการ อยูCในระดับมาก (µ= 4.12) จัดสถานท่ีรองรับการออกกําลังกาย/ทํากายภาพบําบัด อยูCในระดับมาก (µ= 4.17) และข�อท่ีมีคCาเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ จัดการอบรมให�ความรู�ในการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุอยูCในระดับมาก (µ= 4.02) ตามลําดับ ตารางท่ี 4 คCาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านอาชีพและรายได� ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านอาชีพและรายได� µ σ แปลผล 1. จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู�ด�านอาชีพให�กับผู�สูงอายุ 3.53 0.34 มาก 2. มีการสCงเสริมอาชีพ และหาตลาดรองรับ 3.41 0.37 ปานกลาง 3. มีการจCายเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุถูกต�องตามเวลา 3.52 0.32 มาก 4. มีการจัดต้ังสวัสดิการชุมชน/การออม เพ่ือให�มีเงินในการเลี้ยงชีพ 3.45 0.36 ปานกลาง 5. มีการต้ังกองทุนฌาปนกิจ เพ่ือให�ชCวยเหลือกันแลกันยามเสียชีวิต 3.48 0.37 ปานกลาง รวมเฉล่ีย 3.47 0.35 ปานกลาง  จากตารางท่ี 4 พบวCา ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล วังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปางด�านอาชีพและรายได� โดยภาพรวม อยูCในระดับปานกลาง (µ= 3.47) เม่ือพิจารณาเปVนรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบวCาจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู�ด�านอาชีพให�กับผู�สูงอายุอยูCในระดับมาก (µ= 3.53) รองลงมา คือ มีการจCายเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุถูกต�องตามเวลาอยูCในระดับมาก (µ= 3.52) มีการต้ังกองทุนฌาปนกิจ เพ่ือให�ชCวยเหลือกันและกันยามเสียชีวิตอยูCในระดับปานกลาง (µ= 3.48) มีการจัดต้ังสวัสดิการชุมชน/การออม เพ่ือให�มีเงินในการเลี้ยงชีพอยูCในระดับปานกลาง (µ= 3.45 ) และข�อท่ีมีคCาเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือมีการสCงเสริมอาชีพและหาตลาดรองรับอยูCในระดับปานกลาง (µ= 3.41) ตามลําดับ 



53ตารางท่ี 5  คCาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ด�านนันทนาการ ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านนันทนาการ µ σ แปลผล 1. จัดกิจกรรมการเลCนตนตรี ฟiอนรํา เพ่ือความสนุกสนามและผCอนคลาย 3.95 0.34 มาก2. จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ี/ทัศนศึกษา 4.13 0.34 มาก 3. จัดกิจกรรมการสืบสานศิลปะภูมิปfญญา วัฒนธรรม ประเพณี 3.61 0.34 มาก 4. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ> เพ่ือสร�างความสัมพันธ>ระหวCางผู�สูงอายุ 3.12 0.36 ปานกลาง 5. จัดกิจกรมด�านความจงรักภักดีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย> เพ่ือสร�างความเปVนปlกแผCน 3.94 0.37 มาก ภาพรวม 3.75 0.35 มาก  จากตารางท่ี 5 พบวCา ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ด�านนันทนาการโดยภาพรวม อยูCในระดับมาก (µ= 3.75)เม่ือพิจารณาเปVนรายข�อ เรียงคCาเฉลี่ยจากมากไปน�อย พบวCา จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ี/  ทัศนศึกษา อยูCในระดับมาก (µ= 4.13) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเลCนตนตรี ฟiอนรํา เพ่ือความสนุกสนามและผCอนคลายอยูCในระดับมาก (µ= 3.95) การจัดกิจกรมด�านความจงรักภักดีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย>เพ่ือสร�างความเปVนปlกแผCนอยูCในระดับมาก (µ= 3.94) การจัดกิจกรรมการสืบสานศิลปะ ภูมิปfญญา วัฒนธรรมประเพณีอยูCในระดับมาก (µ= 3.61) และข�อท่ีมีคCาเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ> เพ่ือสร�างความสัมพันธ>ระหวCางผู�สูงอายุอยูCในระดับปานกลาง (µ= 3.12) ตามลําดับ ตารางท่ี 6  คCาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอ วังเหนือ  จังหวัดลําปาง  ด�านการบริการสังคม ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านบริการสังคม µ σ แปลผล 1. จัดกิจกรรมชCวยเหลือเพ่ือนผู�สูงอายุด�วยกันเองยามประสบปfญหา 3.80 0.38 ปานกลาง2. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านเพ่ือนผู�สูงอายุ/เม่ือยามเจ็บปmวย 4.00 0.35 มาก ภาพรวม 3.90 0.37 มาก   จากตารางท่ี 6 พบวCา ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านการบริการสังคมโดยภาพรวม อยูCในระดับมาก (µ= 3.90) เม่ือ



54พิจารณาเปVนรายข�อ พบวCา การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านเพ่ือนผู�สูงอายุ/เม่ือยามเจ็บปmวยอยูCในระดับมาก (µ= 4.00) และมีจัดกิจกรรมชCวยเหลือเพ่ือนผู�สูงอายุด�วยกันเองยามประสบปfญหาอยูCในระดับปานกลาง (µ= 3.80) ตามลําดับ ตารางท่ี 7  คCาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปางด�านปfจจัยพ้ืนฐาน ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านป:จจัยพ้ืนฐาน  µ σ แปลผล 1. การให�คCาตอบแทนด�านอาหารในเวลาทํากิจกรรมตCางๆ 3.93 0.36 มาก 2. การแจกเครื่องนุCงหCมให�กับผู�สูงอายุ 3.78 0.34 มาก 3. การชCวยเหลือด�านท่ีอยูCอาศัย เชCน สร�างซCอมแซมท่ีอยูCอาศัย 3.41 0.35 ปานกลาง 4. สร�างทางลาด ราวจับ  การจัดท่ีนั่งสําหรับผู�สูงอายุ เม่ือทCานมารับบริการในสCวนงานราชการ ภาครัฐ 3.82 0.37 มาก รวมเฉล่ีย 3.90 0.35 มาก  จากตารางท่ี 7 พบวCาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ด�านปfจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวม อยูCในระดับมาก(µ= 3.90) เม่ือพิจารณาเปVนรายข�อ พบวCา การให�คCาตอบแทนด�านอาหารในเวลาทํากิจกรรมตCางๆอยูCในระดับมาก (µ= 3.93) รองลงมา คือ การสร�างทางลาด ราวจับ การจัดท่ีนั่งสําหรับผู�สูงอายุเม่ือทCานมารับบริการในสCวนงานราชการ ภาครัฐอยูCในระดับมาก (µ= 3.82) การแจกเครื่องนุCงหCมให�กับผู�สูงอายุอยูCในระดับมาก (µ= 3.78) และข�อท่ีมีคCาเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ การชCวยเหลือด�านท่ีอยูCอาศัย เชCน สร�าง ซCอมแซมท่ีอยูCอาศัยอยูCในระดับปานกลาง (µ= 3.41) ตามลําดับ ตารางท่ี 8  คCาเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปางด�านการสร�างคุณคCา ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ด�านการสร�างคุณค/า µ σ แปลผล 1. การมอบเกียรติบัตรหรือเงินรางวัลให�กับผู�สูงอายุในวันสําคัญ 3.58 0.37 มาก 2. การจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ 4.27 0.38 มาก รวมเฉล่ีย 3.93 0.37 มาก 



จากตารางท่ี 8 พบวCาอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางพิจารณาเปVนรายข�อ พบวCา คือ การมอบเกียรติบัตร หรือเงินรางวัลให�กับผู�สูงอายุในวันสําคัญตามลําดับ ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�สูงอตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�สูงอายุตCอการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ของเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ 1.ด�านสุขภาพอนามัย2. ด�านอาชีพและรายได�3. ด�านนันทนาการ4. ด�านบริการสังคม5. ด�านปfจจัยพ้ืนฐาน6. ด�านการสร�างคุณคCาภาพรวม จากตารางท่ี 9 พบวCาสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวCาพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในภาพรวมและรายด�านแตกตCางกันระดับ .05 พบวCา ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลจังหวัดลําปาง ด�านการสร�างคุณคCาโดยภาพรวมอยูCในระดับมากรายข�อ พบวCา การจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุอยูCในระดับมากการมอบเกียรติบัตร หรือเงินรางวัลให�กับผู�สูงอายุในวันสําคัญ อยูCในระดับมากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตอําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาความพึงพอใจของผู�สูงอายุตCอการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ของเทศบาลตําบลจังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ ชาย หญิง 4.17 0.38 4.20 0.40 3.47 0.30 3.50 0.32 3.75 0.35 3.60 0.36 3.90 0.36 3.82 0.35 3.74 0.33 3.61 0.35 3.91 0.38 3.85 0.39 3.82 0.34 3.76 0.35 พบวCา ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงใจของผู�สูงอายุท่ีมีเพศตCางกันในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวCาการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในภาพรวมและรายด�านแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที 55ในเขตเทศบาลตําบล  วังเหนือ อยูCในระดับมาก  (µ= 3.93) เม่ืออยูCในระดับมาก(µ= 4.27) รองลงมา อยูCในระดับมาก (µ= 3.58) การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ความพึงพอใจของผู�สูงอายุตCอการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ของเทศบาลตําบลT Sig 1.045 0.031* 0.127 0.050* 0.000 0.027* 1.009 0.048* 0.0431 0.010* 0.329 0.029* 0.872 0.025* ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงใจของผู�สูงอายุท่ีมีเพศตCางกันในการจัดในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบวCา ผู�สูงอายุ มีความอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที



56ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ของเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง จําแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวม รายการ แหล/งความแปรปรวน SS df MS F Sig 1.ด�านสุขภาพอนามัย ระหวCางกลุCม 1.260 2 0.420 7.310 0.050* ภายในกลุCม 1.780 178 0.057 รวม 3.040 180 2. ด�านอาชีพและรายได� ระหวCางกลุCม .716 2 0.239 1.509 0.008* ภายในกลุCม 4.902 178 0.158 รวม 5.618 180 3. ด�านนันทนาการ ระหวCางกลุCม 1.350 2 0.450 8.465 0.317 ภายในกลุCม 1.648 178 0.053 รวม 2.999 180 4. ด�านบริการสังคม ระหวCางกลุCม 1.116 2 0.372 1.878 0.154 ภายในกลุCม 6.144 178 0.198 รวม 7.261 180 5. ด�านปfจจัย พ้ืนฐาน ระหวCางกลุCมภายในกลุCม รวม 1.831 9.211 11.721 2 178 180 0.634 0.349 1.899 0.142 6. ด�านทรงคุณคCา ระหวCางกลุCม ภายในกลุCม รวม 1.831 9.211 11.721 2 178 180 0.634 0.349 1.899 0.142 รวม ระหวCางกลุCม 1.841 2 0.614 1.925 0.027* ภายในกลุCม 9.881 178 0.319 รวม 11.721 180  จากตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบ ความพึงใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีระดับการศึกษาตCางกัน พบวCา ในภาพรวม แตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบวCา ด�านด�านสุขภาพอนามัยด�านอาชีพและรายได� แตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  



57 ดังนั้น จึงทดสอบรายคูCด�วยวิธี Scheffe มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 11 - 12 ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบรายคูCความพึงพอใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ด�านสุขภาพอนามัยจําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี 1. ประถมศึกษา - 0.089 0.143 0.056 2. มัธยมศึกษา - - 0.198 0.003* 3. ปวช./ปวส. - - - 0.087 4.ปริญญาตรี - - - -  จากตารางท่ี 11 ความพึงพอใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านสุขภาพอนามัย ท่ีมีระดับการศึกษาตCางกัน พบวCา ผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเหนือ กับผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบรายคูCความพึงพอใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ด�านอาชีพและรายได�จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี 1. ประถมศึกษา - 0.063 0.345 0.050* 2. มัธยมศึกษา - - 0.052 0.074 3. ปวช./ปวส. - - - 0.182 4. ปริญญาตรี - - - -  จากตารางท่ี 12 ความพึงพอใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ด�านอาชีพและรายได� ท่ีมีระดับการศึกษาตCางกัน พบวCา ผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจตCอการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเหนือ กับผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี แตกตCางกัน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  



บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้เป(นการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือให�ทราบถึงการจัดสวัสดิการ ผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือจังหวัดลําปาง เพ่ือให�ทราบข�อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของสมาชิกผู�สูงอายุ โดยเก็บข�อมูลจากแบบสอบถาม 181 ชุด โดยแบ=งออกเป(นผู�สูงอายุหมู=ท่ี 4 จํานวน 86 ชุด และผู�สูงอายุ หมู=ท่ี 9 จํานวน 95 ชุด จากผลการวิเคราะหCสรุปผลการศึกษา ดังนี้  5.1  สรุปผลการวิจัย  1 ลักษณะข�อมูลท่ัวไปของประชากรส=วนใหญ= เป(นเพศหญิง ร�อยละ 60.22 และระดับการศึกษาท่ีสําเร็จสูงสุด ส=วนใหญ=มีระดับการศึกษาประถมศึกษาปJท่ี 6 ร�อยละ 83.98 2. ผลการวิเคราะหCระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก (µ= 3.82) เม่ือพิจารณาเป(นรายด�าน เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว=า ด�านสุขภาพอนามัย อยู=ในระดับมาก (µ= 4.17) รองลงมาคือ ด�านการสร�างคุณค=า อยู=ในระดับมาก (µ= 3.93) ด�านการบริการสังคมอยู=ในระดับมาก (µ= 3.90) ด�านนันทนาการอยู=ในระดับมาก (µ= 3.75) ด�านปOจจัยพ้ืนฐานอยู=ในระดับมาก (µ= 3.74) และด�านท่ีมีค=าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ ด�านอาชีพและรายได� อยู=ในระดับปานกลาง (µ= 3.47) ตามลําดับ สามารถสรุปเป(นรายด�าน ดังนี้  2.1 ด�านสุขภาพอนามัย ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก (µ= 4.17) เม่ือพิจารณาเป(นรายข�อ พบว=า จัดการตรวจสุขภาพอย=างสมํ่าเสมออยู=ในระดับมาก (µ= 4.31) รองลงมา คือจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดี อยู=ในระดับมาก (µ= 4.24) การจัดการให�การปรึกษาด�านสุขภาพจากผู�ชํานาญการ อยู=ในระดับมาก (µ= 4.12) จัดสถานท่ีรองรับการออกกําลังกาย/ทํากายภาพบําบัด อยู=ในระดับมาก (µ= 4.17) และข�อท่ีมีค=าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ จัดการอบรมให�ความรู�ในการดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุอยู=ในระดับมาก  (µ= 4.02) ตามลําดับ  2.2 ด�านอาชีพและรายได�  ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับปานกลาง (µ= 3.47) เม่ือพิจารณาเป(นรายข�อ เรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว=า จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู�ด�านอาชีพให�กับผู�สูงอายุอยู=ในระดับมาก (µ= 3.53) รองลงมา คือ มีการจ=ายเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุถูกต�องตามเวลาอยู=ในระดับมาก (µ= 3.52) มีการต้ังกองทุนฌาปนกิจ เพ่ือให�ช=วยเหลือกันและกันยามเสียชีวิตอยู=ใน



59ระดับปานกลาง (µ= 3.48) มีการจัดต้ังสวัสดิการชุมชน/การออม เพ่ือให�มีเงินในการเลี้ยงชีพอยู=ในระดับปานกลาง (µ= 3.45) และข�อท่ีมีค=าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ มีการส=งเสริมอาชีพและหาตลาดรองรับอยู=ในระดับปานกลาง (µ= 3.41) ตามลําดับ  2.4 ด�านการบริการสังคม  ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปางโดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก (µ= 3.90) เม่ือพิจารณาเป(นรายข�อ พบว=า การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านเพ่ือนผู�สูงอายุ/เม่ือยามเจ็บปZวยอยู=ในระดับมาก (µ= 4.00) และ มีจัดกิจกรรมช=วยเหลือเพ่ือนผู�สูงอายุด�วยกันเองยามประสบปOญหาอยู=ในระดับปานกลาง (µ= 3.80) ตามลําดับ  2.5 ด�านปOจจัยพ้ืนฐาน ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก (µ= 3.90) เม่ือพิจารณาเป(นรายข�อ พบว=า การให�ค=าตอบแทนด�านอาหารในเวลาทํากิจกรรมต=างๆอยู=ในระดับมาก (µ= 3.93) รองลงมา คือ การสร�างทางลาด ราวจับ การจัดท่ีนั่งสําหรับผู�สูงอายุ เม่ือท=านมารับบริการในส=วนงานราชการ ภาครัฐอยู=ในระดับมาก (µ= 3.82) การแจกเครื่องนุ=งห=มให�กับผู�สูงอายุอยู=ในระดับมาก (µ= 3.78) และข�อท่ีมีค=าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ การช=วยเหลือด�านท่ีอยู=อาศัย เช=น สร�าง ซ=อมแซมท่ีอยู=อาศัยอยู=ในระดับปานกลาง (µ= 3.41) ตามลําดับ  2.6 ด�านการสร�างคุณค=า ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวมอยู=ในระดับมาก (µ= 3.93) เม่ือพิจารณาเป(นรายข�อ พบว=า การจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุอยู=ในระดับมาก (µ= 4.27) รองลงมา คือการมอบเกียรติบัตร หรือเงินรางวัลให�กับผู�สูงอายุในวันสําคัญอยู=ในระดับมาก (µ= 3.58) ตามลําดับ 3. ผลการวิเคราะหCการเปรียบเทียบระดับความพึงใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตาม เพศ และระดับการศึกษาดังนี้  2.3 ด�านนันทนาการ ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล วังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก (µ= 3.75) เม่ือพิจารณาเป(นรายข�อ เรียงค=าเฉลี่ยจากมากไปน�อย พบว=า จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ี/ทัศนศึกษา อยู=ในระดับมาก (µ= 4.13) รองลงมา คือ จัดกิจกรรมการเล=นตนตรี ฟUอนรํา เพ่ือความสนุกสนามและผ=อนคลายอยู=ในระดับมาก (µ= 3.95) การจัดกิจกรมด�านความจงรักภักดีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยCเพ่ือสร�างความเป(นปVกแผ=นอยู=ในระดับมาก (µ= 3.94) การจัดกิจกรรมการสืบสานศิลปะ ภูมิปOญญา วัฒนธรรมประเพณี อยู=ในระดับมาก (µ= 3.61) และข�อท่ีมีค=าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธC เพ่ือสร�างความสัมพันธCระหว=างผู�สูงอายุอยู=ในระดับปานกลาง (µ= 3.12) ตามลําดับ 



60 การเปรียบเทียบความพึงใจของผู�สูงอายุในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีเพศต=างกัน พบว=า ผู�สูงอายุ มีความพึงพอใจต=อการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในภาพรวมและรายด�านแตกต=างกันอย=างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05   การเปรียบเทียบความพึงใจของผู�สูงอายุต=อการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล วังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีระดับการศึกษาต=างกัน พบว=า ในภาพรวม แตกต=างกัน และรายด�าน พบว=า ด�านสุขภาพอนามัย ด�านอาชีพและรายได� แตกต=างกัน อย=างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู=ด�วยวิธี Scheffe พบว=า ด�านสุขภาพอนามัย  ผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเหนือ กับผู�สูงอายุท่ีมีการ ศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ แตกต=างกัน อย=างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ด�านอาชีพและรายได� ท่ีมีระดับการศึกษาต=างกัน พบว=า ผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเหนือ กับผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีความพึงพอใจแตกต=างกัน อย=างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  5.2  อภิปรายผล  ผลการศึกษา ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอ วังเหนือ จังหวัดลําปาง  โดยนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคC ดังนี้      ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ  อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ในภาพรวมแล�ว ผู�สูงอายุมีความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของเทศบาลตําบลวังเหนือ อยู=ในระดับมาก สามารถอภิปรายเป(นรายด�าน ดังนี้   ด�านสุขภาพอนามัย ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก อาจเป(นเพราะเทศบาลตําบลวังเหนือมีการจัดการตรวจสุขภาพของผู�สูงอายุอย=างสมํ่าเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรมออกกําลังการจัดการให�การปรึกษาด�านสุขภาพ และมีการจัดสถานท่ีออกกําลังกาย สอดคล�องกับงานวิจัยของจักรกฤษณC หลักหนองบัว (2556) ศึกษาเรื่องความต�องการสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแคนดง  อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมยC พบว=า ด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อยู=ในระดับมาก ท้ังนี้เทศบาลตําบลวังเหนือ ควรมีการส=งเสริมด�านอ่ืนๆ เช=น อาทิ กิจกรรมรําวงมาตรฐาน การอบสมุนไพร ดังท่ี วันชัย น�อยจันทรC (2551) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู�สูงอายุบ�านปงเหนือ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม= พบว=า ผู�สูงอายุมีการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยผู�สูงอายุสามารถร=วมคิดร=วมวิเคราะหC ร=วมวางแผน และร=วมกันตัดสินใจจนได� โครงการพัฒนาด�านสุขภาพ 3 โครงการ ได�แก= โครงการสมุนไพร โครงการรําไม�พลอง และโครงการฟUอนเจิง และมีการจัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ และการท่ีผู�สูงอายุมีการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีต=อกันทําให�



61ผู�สูงอายุมีการรวมกลุ=มในการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน และเป(นต�นแบบในการนํากลุ=มออกกําลังกายทําให�ผู�สูงอายุมีสุขภาพดี ซ่ึงแสดงให�เห็นว=าผู�สูงอายุมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน และสอดคล�องกับ กณิกนันตC หยกสกุล (2550)  ศึกษาเรื่อง การมีส=วนร=วมของผู�สูงอายุในการจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ พบว=า ผู�สูงอายุได�เข�าร=วมกิจกรรมและมีส=วนร=วมในข้ันตอนต=างๆ รวม 5 ข้ันตอนโดยในข้ันวิเคราะหCปOญหากลุ=มตัวอย=าง ส=วนใหญ=ปZวยด�วยอาการปวดศีรษะ นอนไม=หลับ เบื่ออาหารโรคความดันโลหิตสูง ข้ันหาสาเหตุพบว=า เกิดจากการมีร=างกายท่ีไม=แข็งแรงอ=อนแอ การขาดความรู� การทํางานหนักจนเกินไป ความเหงา ข้ันวางแผนผู�สูงอายุมีความสนใจในกิจกรรมการทรงท=าทางท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ข้ันปฏิบัติได�กิจกรรมเพ่ือสุขภาพจํานวน 8 กิจกรรม และในข้ันติดตามประเมินผลพบว=า ผู�สูงอายุมีสุขภาพด�านร=างกาย จิตใจ และสังคมดีข้ึน การมีส=วนร=วมของผู�สูงอายุโดยใช�กระบวนการกลุ=มเป(นตัวกระตุ�นนั้น ทําให�เกิดกิจกรรมสุขภาพท่ีตอบสนองความต�องการอย=างแท�จริง ซ่ึงส=งผลต=อความต=อเนื่องและความยั่งยืน  ด�านอาชีพและรายได� ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับปานกลาง อาจเป(นเพราะเทศบาลตําบลวังเหนือ มีการจัดกิจกรรมให�ความรู�ด�านอาชีพให�กับผู�สูงอายุน�อย สอดคล�องกับจินดา ถนอมรอด (2551) ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว=า ผู�สูงอายุส=วนใหญ=มีปOญหาเรื่อง ด�านรายได� ไม=เพียงพอต=อค=าครองชีพ ซ่ึงรายได�ส=วนใหญ=มาจากบุตรหลาน โดยพบว=าความต�องการด�านรายได� อยู=ในระดับสูงดังนั้น องคCการบริหารส=วนท�องถ่ิน ควรให�ความสําคัญกับการสร�างอาชีพ สร�างงาน ให�กับกลุ=มผู�สูงอายุ อาจใช�องคCความรู�ท่ีมีในภูมิปOญญาท�องถ่ิน   ด�านนันทนาการ ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก อาจเป(นเพราะเทศบาลตําบลวังเหนือ พาผู�สูงอายุไปทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี มีจัดกิจกรรมการเล=นตนตรี ฟUอนรํา เพ่ือความสนุกสนามและผ=อนคลาย ในช=วงวันเทศกาลสงกรานตC จัดกิจกรรมสําคัญ อาทิ วันเข�าพรรษา วันลอยกระทงสอด คล�องกับ จักรกฤษณC หลักหนองบัว (2556)  ศึกษาเรื่องความต�องการสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลแคนดง  อําเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมยC พบว=า ด�านนันทนาการ อยู=ในระดับมาก  ด�านการบริการสังคม ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก อาจเป(นเพราะเทศบาลตําบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมร=วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ และอ.ส.ม. ออกตรวจเยี่ยมบ�านผู�สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อยู=เป(นประจํารวมถึงการช=วยเหลือเพ่ือนผู�สูงอายุด�วยกันเองยามประสบปOญหา เช=น ลมพายุ สอดคล�องกับงานวิจัยของ นันทนา อยู=สบาย (2557) ศึกษาเรื่อง ความต�องการสวัสดิการสังคมของผู�สูงอายุในองคCการบริหารส=วนตําบลศีรษะจรเข�น�อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว=า ผู�สูงอายุมีความต�องการ ด�านสวัสดิการสังคม อยู=ในระดับมาก 



62ฉะนั้น เทศบาลตําบลวังเหนือ  ต�องมีการปฏิบัติอย=างต=อเนื่องโดยเฉพาะการเยี่ยมบ�านผู�สูงอายุเพ่ือเป(นการให�กําลังใจ นํามาซ่ึงความสุข ส=งผลให�ผู�สูงอายุคุณภาพชีวิตดีข้ึน นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับ กิติพงษC เร=งถนอมทรัพยC (2550) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานขององคCกรปกครองส=วนท�องถ่ินในการส=งเสริมคุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม= พบว=า การจัดบริการสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ=มผู�สูงอายุในเทศบาลตําบลยางเนิ้ง เป(นการบริหารจัดการท่ีตรงกับความต�องการของกลุ=มผู�สูงอายุ  ด�านปOจจัยพ้ืนฐาน ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก อาจเป(นเพราะเทศบาลตําบลวังเหนือมีการให�ค=าตอบแทนด�านอาหาร หรือเลี้ยงอาหารในเวลาทํากิจกรรมต=างๆ มีการสร�างทางลาด มีราวจับ การจัดท่ีนั่งสําหรับผู�สูงอายุท่ีมาติดต=อหน=วยงานราชการ รวมถึงยามมีภัยหนาวแจกเครื่องนุ=งห=มให�กับผู�สูงอายุเป(นประจําทุกปJ ด�วยมนุษยCทุกคนล�วนต�องการปOจจัยพ้ืนฐานในการดํารองชีพรวมถึงผู�สูงอายุ ดังท่ีมาสโลวC (Maslow, 1970, อ�างถึงใน เบญจวรรณ  วรรณทวีสุข, 2556:9) ได�กล=าวถึงลําดับความ ต�องการของมนุษยC ไว�ว=าความต�องการทางด�านร=างกาย  (Physiological Needs)  เป(นความต�องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุด และสังเกตเห็นได�ชัดเจนท่ีสุดความต�องการท้ังหมดเป(นความต�องการท่ีช=วยดํารงชีวิต ได�แก= ความต�องการอาหาร น้ําด่ืม ออกซิเจน การพักผ=อนนอนหลับ ความต�องการทางเพศ ความต�องการความอบอุ=น ตลอดจนความต�องการท่ีจะถูกกระตุ�นอวัยวะรับสัมผัสถ�าความต�อง การอย=างใดอย=างหนึ่งยังไม=ได�รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู=ภายใต�ความต�องการนั้นตลอดไป ส=วนความต�องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต�องการความปลอดภัยหรือความรู�สึกม่ันคง (Safety or Security) มาสโลวC กล=าวว=า แม�ในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเป(นผู�คุ�มครอง เช=น ผู�รักษาเงิน นักบัญชี หรือทํางานเก่ียวกับการประกันต=าง ๆ และผู�ท่ีทําหน�าท่ีให�การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู�อ่ืน เช=น แพทยC พยาบาล คนชรา บุคคลท้ังหมดท่ีกล=าวมานี้จะใฝZหาความปลอดภัยด�วยกันท้ังสิ้น ศาสนาและปรัชญาท่ีมนุษยCยึดถือทําให�เกิดความรู�สึกม่ันคงเพราะทําให�บุคคลได�จัดระบบของตัวเองให�มีเหตุผล และวิถีทางท่ีทําให�บุคคลรู�สึก“ปลอดภัย”ความต�องการความปลอดภัยในเรื่องอ่ืน ๆ จะเก่ียวข�องกับการเผชิญกับสิ่งต=าง ๆ เช=น สงคราม อาชญากรรม น้ําท=วม  แผ=นดินไหว การจลาจล ความสับสนไม=เป(นระเบียบของสังคม และเหตุการณCอ่ืนๆ ท่ีคล�ายคลึงกัน       ด�านการสร�างคุณค=า ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยภาพรวม อยู=ในระดับมาก อาจเป(นเพราะเทศบาลตําบลวังเหนือ มีการส=งเสริมภูมิปOญญาท�องถ่ิน และเทศบาลตําบลวังเหนือได�รับประกาศเกียรติคุณ หน=วยงานดีเด=นท่ีส=งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปOญญาของผู�สูงอายุ และเข�าร=วมประกวด ค=าว รวมถึงมีการจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุในวันเทศกาลสงเคราะหCเป(นประจําทุกปJ มีการมอบเกียรติบัตร หรือเงินรางวัลให�กับผู�สูงอายุในวันสําคัญ อาทิ วันพ=อ วันแม= แห=งชาติสอดคล�องกับ ชรินพร  โกเมฆ (2557) 



63ศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ความพึงพอใจ  และการมีส=วนร=วมของผู�สูงอายุในชุมชนจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบว=า มีการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชนแบบพ่ึงตนเอง พบว=าด�านคุณค=า มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู=ในระดับมาก  จากผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบล     วังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีเพศต=างกัน พบว=า ผู�สูงอายุมีความพึงพอใจต=อการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในภาพรวมและรายด�านแตกต=างกันอย=างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ซ่ึงสอด คล�องกับการวิจัยของ นันทนา  อยู=สบาย  (2557)  ศึกษาเรื่องความต�องการสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุในองคCการบริหารส=วนตําบลศรีษะจรเข�น�อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ จากการเปรียบเทียบ ความต�องการสวัสดิการผู�สูงอายุในพ้ืนท่ีองคCการบริหารส=วนตําบลศรีษะจรเข�เน�อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผู�สูงอายุท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต=อเดือน มีความต�องการสวัสดิการสังคมแตกต=างอย=างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม=สอดคล�องกับ สัจจา นาคยิ้ม (2554) ศึกษาเรื่องคุณภาพความต�องการการจัดสวัสดิการของผู�สูงอายุในศูนยCพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุเทศบาลตําบลเจ�าพระยาสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการ ศึกษาพบว=า การเปรียบเทียบระดับความต�องการของผู�สูงอายุเทศบาลตําบลเจ�าพระยาสุรศักด์ิ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่ีมีเพศต=างกัน มีระดับความต�องการการจัดสวัสดิการสังคม ไม=แตกต=างกัน ท้ังนี้ผลการเปรียบ เทียบความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีเพศต=างกัน มีความคิดเห็นแตกต=างกันนั้น อาจเป(นเพราะว=าผู�สูงอายุเพศหญิงมีความละเอียด อ=อนและเปราะบาง ต�องการการเอาใจใส= มากกว=าผู�สูงอายุเพศชาย   จากผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ท่ีมีระดับการศึกษาต=างกัน พบว=า ผู�สูงอายุมีความพึงพอใจต=อการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในภาพรวมแตกต=างกัน โดยพบว=า ด�านสุขภาพอนามัย อาจเป(นเพราะผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับมัธยม ให�ความสําคัญเก่ียวกับด�านสุขภาพอนามัย น�อยกว=าผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีส=วนด�านอาชีพและรายได� แตกต=างกันอย=างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเป(นเพราะว=าผู�สูงอายุท่ีมีการศึกษาระดับประถม ให�ความสําคัญในเรื่องของอาชีพและรายได�มากกว=าท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคล�องกับการวิจัยของนันทนา อยู=สบาย (2557) ศึกษาเรื่องความต�องการสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุ ในองคCการบริหารส=วนตําบลศรีษะจรเข�น�อย อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ การเปรียบเทียบความต�องการสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุในพ้ืนท่ีองคCการบริหารส=วนตําบลศรีษะจรเข�เน�อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ต=อเดือน พบว=า มีความต�องการสวัสดิการสังคมแตกต=างกัน ท้ังนี้ เพราะผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จําแนกตามเพศ และระดับการ ศึกษาท่ีแตกต=างกัน  



64 การวิจัยความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง โดยส=งเสริมให�ผู�สูงอายุได�รับการพัฒนาศักยภาพให�มีความเหมาะสมกับเพศ และระดับการศึกษาสูงสุด ซ่ึงการพัฒนาผู�สูงอายุควรส=งเสริมให�ครอบคลุมในทุกๆ ด�าน ได�แก= ด�านสุขอนามัย ด�านอาชีพและรายได� ด�านนันทนาการ ด�านบริการสังคม ด�านปOจจัยพ้ืนฐาน และด�านการสร�างคุณค=า เม่ือผู�สูงอายุได�รับการพัฒนาดังกล=าวแล�ว  ย=อมส=งผลถึงวิถีความเป(นอยู=ท่ีได�รับการยก ระดับให�ดีข้ึน ซ่ึงในปJพุทธศักราช 2564 ประเทศไทยก�าวสู=สังคมแห=งผู�สูงวัย โดยมีจํานวนผู�สูงอายุเพ่ิมข้ึนไม=น�อยกว=าร�อยละ 20 ของจํานวนประชากรในประเทศ เพ่ือให�ผู�สูงอายุได�รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล โดยให�ผู�สูงอายุเป(นเสมือนทรัพยากรมนุษยCท่ีสําคัญของประเทศไทย ท่ีผู�สูงอายได�สั่งสมความรู� ประสบการณCการดําเนินชีวิตจากท่ีตกผลึกเป(นองคCความรู�ท่ีสําคัญ ซ่ึงได�แปรเปลี่ยนเป(นเอกลักษณCท่ีสําคัญของประเทศไทยสืบต=อไปให�คงอยู=อย=างยาวนาน   5.3 ข�อเสนอแนะ ข�อเสนอแนะจากการวิจัย  จากการศึกษา ในครั้งนี้ มีประเด็นท่ีน=าสนใจ ในการเสนอแนะปรับปรุงเพ่ิมเติม ในการจัดสวัสดิการ ผู�สูงอายุในชุมชนหลายระดับ ท้ังทางนโยบายการบริหาร การปฏิบัติงาน รวมไปถึง ข�อเสนอแนะ ในการศึกษา ครั้งต=อไป มีรายละเอียด ดังนี้  1.ระดับนโยบาย1) รัฐบาลควรมีนโยบาย ให�ภาคส=วนต=างๆ ท่ีเป(นองคCกรของภาครัฐ และภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของปOญหาผู�สูงอายุเพ่ือท่ีจะ ได�สนับสนุน และช=วยเหลือในการจัดสวัสดิการ ผู�สูงอายุในชุมชน รูปแบบเครือข=าย  2) รัฐบาลควรมีการผลักดัน ให�หน=วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข�ามามีส=วนร=วม ในการจัดสวัสดิการ ให�ผู�สูงอายุ ร=วมกับชุมชน มากข้ึน 2. ระดับการบริหาร1) ควรเป(น ควรให� องคCการปกครองส=วนท�องถ่ินแต=ละท�องถ่ิน แต=ละชุมชน เห็นถึงความสําคัญกับการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุในชุมชน หรือจัดสวัสดิการ ด�านอ่ืนๆ เพ่ือให�เกิดการจัดสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพ และท่ัวถึงประชาชนในพ้ืนท่ี  2) ควรมีการส=งเสริม สนับสนุน การใช�หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในระดับองคCกรและชุมชน เพ่ือให�การบริหารงานนั้นมีความเข�มแข็ง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 3) ควรมีการส=งเสริม สนับสนุนให�องคCกร และชุมชนมีนําทุนทางสังคมในชุมชนของตนเองมาใช�ในการจัดสวัสดิการให�กับผู�สูงอายุ โดยผ=านการสํารวจ และวิเคราะหCต�นทุนเท=านั้น 



653. ระดับระดับปฏิบัติงาน1) ควรมีการสนับสนุน ให�ชุมชนแต=ละชุมชน มีความรู�ความเข�าใจ ในการจัดสวัสดิการเพ่ือให�เกิดการสร�างสวัสดิการผู�สูงอายุ ในชุมชนรวมถึงการจัดสวัสดิการด�านอ่ืน 2) ควรส=งเสริมและมีการรณรงคC ชักจูงให�ผู�สูงอายุ เข�ามามีส=วนร=วม มีบทบาทในการทํากิจกรรม ของกลุ=มผู�สูงอายุให�มากข้ึน ท้ังระดับชุมชน หรือระดับประเทศ 3) ควรมีการจัดอบรมให�ความรู� ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลให�แก=ผู�นํา คณะกรรมการ และผู�สูงอายุ เพ่ือให�ตระหนักว=า การบริหารจัดการนั้น จะประสบความสําเร็จได� ต�องทําอย=างไร ข�อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต(อไป 1. การศึกษาเปรียบเทียบระหว=างการจัดสวัสดิการ ของภาครัฐกับการจัดสวัสดิการของชุมชนเพ่ือให�เกิด ผลการศึกษาท่ีสะท�อนความชัดเจนมากข้ึน ในเรื่องรูปแบบผู�สูงอายุ มีความพึงพอใจต=อรูป แบบใด  2. ความศึกษาการมีส=วนร=วม ของการจัดสวัสดิการ ผู�สูงอายุ ในทุกระดับ ผู�ภาคี ท่ีเข�ามามีส=วนร=วมเพ่ือท่ีจะได�เห็นการสะท�อน ในด�านต=างๆ ของผู�สูงอายุ  3. การควรศึกษาในเรื่อง ทุนทางสังคม ในการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ เปรียบเทียบ ท้ังชุมชนในเมือง ชุมชนก่ึงเมืองถึงชนบทชุมชนชนบท เพ่ือจะได�เห็นข�อแตกต=าง ของการจัดสวัสดิการ โดยใช�ทุนทางสังคม ท่ีชัดเจนมากข้ึน 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ จังหวัดลําปาง” ...................................................................................... คําช้ีแจง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการจัดสวัสดิการผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ จังหวัดลําปาง คําช้ีแจงแบบสอบถามชุดนี้ ประกอบไปด�วยคําถาม 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผู�สูงอายุต3อการจัดสวัสดิการในเขตเทศบาลตําบลวังเหนือ จังหวัดลําปาง ตอนท่ี 3  ข�อเสนอแนะอ่ืนๆ คําตอบของท3านจะถูกเก็บรักษาเป6นความลับและจะไม3มีการให�ข�อมูลใดๆ ท่ีเป7ดเผยเก่ียวกับตัวท3านในรายงานข�อมูล อีกท้ังจะไม3มีการร3วมใช�ข�อมูลดังกล3าวกับบุคคลภายนอกโดยไม3ได�รับอนุญาตจากท3าน  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  ศิลา  อยู3เป6นสุข 72
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ความพึงพอใจของผู!สูงอายุต-อการจัดสวัสดิการ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น!อย น!อยที่สุด 8. มีการจ3ายเบี้ยยังชีพให�กับผู�สูงอายุถูกต�องตามเวลา9. มีการจัดต้ังสวัสดิการชุมชน/การออม เพ่ือให�มีเงินในการเลี้ยงชีพ10. มีการต้ังกองทุนฌาปนกิจ เพ่ือให�ช3วยเหลือกันแลกันยามเสียชีวิตด!านนันทนาการ 11. จัดกิจกรรมการเล3นตนตรี ฟIอนรํา เพ่ือความสนุกสนามและผ3อนคลาย 12. จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ี/ทัศนศึกษา13. จัดกิจกรรมการสืบสานศิลปะ ภูมิปJญญา วัฒนธรรม ประเพณี14. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ* เพ่ือสร�างความสัมพันธ*ระหว3างผู�สูงอายุ15. จัดกิจกรมด�านความจงรักภักดีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย* เพ่ือสร�างความเป6นปMกแผ3น ด!านการบริการสังคม 16. จัดกิจกรรมช3วยเหลือเพ่ือนผู�สูงอายุด�วยกันเองยามประสบปJญหา17. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ�านเพ่ือนผู�สูงอายุ/เม่ือยามเจ็บปNวยด!านป0จจัยพ้ืนฐาน 18. การให�ค3าตอบแทนด�านอาหารในเวลาทํากิจกรรมต3างๆ19. การแจกเครื่องนุ3งห3มให�กับผู�สูงอายุ20. การช3วยเหลือด�านท่ีอยู3อาศัย เช3น สร�าง ซ3อมแซมท่ีอยู3อาศัย21. สร�างทางลาด ราวจับ  การจัดท่ีนั่งสําหรับผู�สูงอายุ เม่ือท3านมารับบริการในส3วนงานราชการ ภาครัฐ ด!านการสร!างคุณค-า 22. การมอบเกียรติบัตร หรือเงินรางวัลให�กับผู�สูงอายุในวันสําคัญ23. การจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู�สูงอายุ 74
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รายนามผู�เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย1. ดร.อภิวัตน  พลสยม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก (2557) อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห2งแปซิฟ5ค 2. ดร.นิตยา วงคยศ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร) การบริหารองคการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยแม2โจ8 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห2งแปซิฟ5ค 3. ดร.สมาน  กาบมาลา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวางแผนพัฒนาระบบ) มหาวิทยาลัยแม2โจ8 กรรมการผู8จัดการมาลากรุ=ป 77



78 ประวัติผู
วิจัย ช่ือ – สกุล นายศิลา  อยู�เป�นสุข วัน เดือน ป� เกิด 7 สิงหาคม 2500 ท่ีอยู�ป�จจุบัน  523 หมู�ท่ี 4 ตําบลวังเหนือ   อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ตําแหน�งหน
าท่ีการงาน   ประธานสภาเทศบาลตําบลวังเหนือ ท่ีอยู�ท่ีทํางาน เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 




