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This research aimed to study the roles of the elderlies and the potential of 
Tambon Pak Phraek Municipality in elderly care. The research was conducted by 
using a qualitative methodology and in-depth interviews with Mayor of Tambon Pak 
Phraek, operating officers in Division of Social Welfare and the elderlies in a total of 
13  people. The data was checked the accuracy by data triangulation and classified 
by purposes, analyzed the results and presented by descriptive method. 

The research results indicated that Tambon Pak Phraek Municipality had the 
roles in Elderly Person Act, B.E. 2546 (2003) in seven aspects and had still not 
recognized all the aspects of the whole rights. The most common problems were 
less activity participation, demand for a higher rate of allowance, finding a market for 
professional support, and paying attention to the elderly members, respectively. The 
study of the potential of Tambon Pak Phraek Municipality in elderly care conducted 
by analyzing the external environment with STEP-G Analysis could be found three 
aspects of opportunity as follows: 1) Sociocultural 2) Economic 3) Political. And there 
were two aspects of obstacle as follows: 1) Technological 2) Geography. The analysis 
of internal environment with 5M Analysis could be found four aspects of strength as 
follows: 1) management 2) Moral 3) Material 4) Money. There was only one aspect of 
weakness that was inadequate Man. In conclusion, the analysis found that there 
were seven aspects of opportunity and strength which were more than three aspects 
of weakness and obstacle. As mentioned previously, the potential of Tambon Pak 
Phraek Municipality in elderly care was in a high level. 
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บทที ่1 

บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาในอนาคตอันสั้น ท า
ให้สังคมไทยมีเวลาน้อยที่จะเตรียมพร้อมที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุ หากมองถึงแนวโน้มเรื่องการเพ่ิม
ประชากร ทั้งจ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมไทย อันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  

ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจประชากรสูงอายุมาแล้ว 4 ครั้ง โดยครั้งแรก
ด าเนินการส ารวจในปี 2537 ต่อมาในปี 2545 ปี 2550 และปี 2554 ผลจากการส ารวจที่ผ่านมา 
พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด โดยปี 2537 
มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ ปี 2545 2550 และ2554 เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 
9.4 10.7 และ 12.2  ตามล าดับและผลการส ารวจล่าสุดในปี 2557 พบว่า  มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็น
ร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากการที่ประเทศไทยประสบผลส าเร็จในนโยบายด้าน
ประชากรและการวางแผนครอบครัว ท าให้อัตราเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความก้าวหน้า
ทางการแพทย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยี ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้โ ครงสร้าง
ประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงสร้างแบบผู้สูงอายุหรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย
เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ก าลังเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aging Society) นั่นคือ การที่มีจ านวน
ผู้สูงอายุหรือประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมสูงขึ้นจนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด 
ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและประชากรวัยแรงงานลดน้อยลงเรื่อยๆ จึงส่งผลกระทบต่อสภาวะทาง
สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ท าให้ต้องมีการจัดระบบการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และ
จัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุในระยะยาว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งเรื่องการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่
อย่างจ ากัด การจัดสรรสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการบริการทางการแพทย์ที่จ าเป็นใน
ระยะยาว  

อัตราการเป็นภาระโดยรวมในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2533 -2553 และค่อยๆ 
เพ่ิมข้ึนหลังจากปี 2553-2563 เนื่องจากอัตราเกิดที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงระดับทดแทนและอายุขัย
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เฉลี่ย ของประชากรที่สูงขึ้นมีผลท าให้กลุ่มผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทั้งสัดส่วนและจ านวน ดังนั้นอัตราการเป็น 
ภาระในวัยเด็กจึงลดลง ในขณะที่การเป็นภาระในวัยชรามีอัตราเพ่ิมขึ้น  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2557) 

เมื่อพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะไว้หลายด้าน โดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในหมวด 2 มาตรา 16(10) ที่กล่าวไว้ว่า “ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส” และมาตรา 17(27) “ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการสังคม
สงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล“ 

นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้เป็นการเฉพาะตั้งแต่มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 เพ่ือกระจายอ านาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ว่า “รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น และได้บัญญัติเกี่ยวกับ
หน้าที่ในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุไว้” 

จากภารกิจที่รับการถ่ายโอนและกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นย่อมจะส่งผลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น และหนึ่งในภารกิจนั้นคือ งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  การนันทนาการ การส่งเสริมกีฬา 
หรือการจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ รวมถึงการสาธารณสุข เช่น 
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
มีแนวโน้มของปัญหาเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งตามโครงสร้างของประชากร ในอีก 10 - 20 ปี ข้างหน้าประเทศ
ไทยจะมีประชากรกลุ่มนี้ไม่น้อยกว่า 11 ล้านคนและเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จนอาจเป็นปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดสวัสดิการสังคมและมาตรการในการรองรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้การจัดการทรัพยากรและบริการทางสังคม รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (บาว นาคร, 2557) 
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จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยใน
ปี พ.ศ. 2550 ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 10.4 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 11.5 ในปี พ.ศ. 
2555  

 บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคม สังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องของการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และ
จัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุ ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ผ่านมามักประสบปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ
งบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรน าไปใช้ในกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ถนน ไฟฟ้า ประปา  เนื่องจากให้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมกับคนจ านวนมาก ท าให้งบประมาณใน
ด้านสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุถูก
จัดล าดับความส าคัญในล าดับท้ายๆ รวมถึงงบประมาณ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรไม่
ว่าจะเป็นโครงสร้างขององค์กร จ านวนบุคลากร ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน และก าหนด
นโยบายระดับประเทศ ตลอดจนสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินกิจกรรมในการดูแลและจัดบริการให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทและศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนศึกษาสภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรน าไปใช้ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบาย แนวทางในการ
ดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 
2.2 เพ่ือศึกษาศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

3. ขอบเขตการศึกษา 

3.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ และศึกษาศักยภาพ

ของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ โดยจะศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของเทศบาล
ต าบลปากแพรกเพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบล
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ปากแพรกเพ่ือวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค อันน าไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลปาก
แพรกในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นความสามารถของเทศบาลในการแสดงบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือตอบสนองความต้องการตรงตามเป้าหมาย 

3.2 ขอบเขตเชิงพื้นที ่  
การศึกษาครั้งนี้ลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชนหัวนาล่างในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลปาก

แพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
3.3 ขอบเขตเชิงประชากร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
3.3.1 บุคลากรของเทศบาลต าบลปากแพรก ได้แก่ นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรกและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม 
3.3.2 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ชุมชนหัวนาล่างไม่น้อย 

กว่า 5 ปีในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลปากแพรก 
3.4  ขอบเขตเชิงเวลา 

การวิจัยในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559 - กันยายน 2559 รวม เป็นระยะเวลา 
8 เดือน โดยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559  

4. ขั้นตอนการศึกษา 

 ขั้นตอนการศึกษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับบริบทของเทศบาลต าบลปากแพรก ความรู้เกี่ยว 

กับผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
บทบาทและศักยภาพ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและจัดท าโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ร่วมกับวิธี 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological  
Triangulation) โดยน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมมาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4 การสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
4.5 การเสนอแนะ 
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5. ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการศึกษา  

5.1 บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง บทบาทตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงอายุควร
จะได้รับในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการด าเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและการคุ้มครองผู้สูงอายุ 

5.2  สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง สภาพ 
แวดล้อมภายในเทศบาลต าบลปากแพรก ทางด้าน ทรัพยากรบุคคล รูปแบบการบริหารจัดการ 
วัฒนธรรมองค์กร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ อันน าไปสู่การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งภายใน
องค์กร และสภาพแวดล้อมภายนอกเทศบาลต าบลปากแพรก ที่ส่งผลกระทบในทางบวกและทางลบ
ต่อเทศบาลต าบลปากแพรก เช่นสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและภูมิศาสตร์ 
เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายนอกองค์กร   

5.3 ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง ความสามารถของ 
เทศบาลในการท าภารกิจที่เกี่ยวกับบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงการมุ่งเน้นในความส าเร็จ
ของเป้าหมาย การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการ 
 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

6.1 ทราบถึงบทบาทและศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 
6.2 ทราบถึงสภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 
6.3 ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรน าไปใช้ประกอบการวางแผนก าหนด

นโยบาย แนวทาง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ใน
การดูแลผู้สูงอายุ” ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. บริบทเกี่ยวกับเทศบาลต าบลปากแพรก 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลปากแพรก 
1.2 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลปากแพรก 

2. ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
2.2 สถิติจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 

3. บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 
3.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
3.2 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  

4. สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 
4.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม 
4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรก 
4.3 สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรก 
4.4 SWOT Analysis 

5. ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพ 
5.1 ความหมายของศักยภาพ 
5.2 ประเภทของศักยภาพ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 



7 
 

 
 

1. บริบทเกี่ยวกับเทศบาลต าบลปากแพรก 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลปากแพรก 
 ต าบลปากแพรกจัดตั้งเป็นต าบล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 ได้ยกฐานะเป็นสภาต าบลนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้วันที่ 2 มีนาคม 
2538 ต่อมาได้รับการพิจารณาประกาศจัดตั้งจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็น “องค์การบริหารส่วน
ต าบล” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 
มีนาคม 2539 และองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ไดถู้กจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลปากแพรก โดย
อาศัยอ านาจ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.
2546 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
25 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป พ้ืนที่ต าบลปากแพรก ตั้งอยู่ในเขต อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยอยู่ล้อมรอบเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 47.8 ตารางกิโลเมตร ส านักงาน
เทศบาลต าบลปากแพรก ตั้งอยู่เลขที่  10 หมู่ที่  10 ถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวงหมายเลข 323 
กาญจนบุรี – สังขละบุรี) ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   โดยมีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลหนองขาวและต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบล
เกาะส าโรง อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แผนที่เขตเทศบาลต าบลปากแพรก 
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ที่มา : เทศบาลต าบลปากแพรก. ข้อมูลเทศบาลต าบลปากแพรก : สภาพทั่วไปและภูมิประเทศ. 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.pakpraek.com/about/about01_2.php 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วยเทศบาล 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

เทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน เทศบาลต าบลลาดหญ้า เทศบาลต าบลหนองบัว เทศบาลต าบลปากแพรก 
เทศบาลต าบลท่ามะขาม 

และองค์การบริหารส่วนต าบล 9 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น 

สภาพทางเศรษฐกิจ   
ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ   
          อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่คือรับจ้างทั่วไป จ านวน 2,088 ครัวเรือน รองลงมาคือ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1,279 ครัวเรือน และค้าขาย 1,169 ครัวเรือน 

1.2 จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลปากแพรก 
ต าบลปากแพรก แบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายปกครองท้องที่ แบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่
ในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลปากแพรกทั้งหมด ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรจ าแนกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชือ่หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
ประชากรชาย 

(คน) 
ประชากรหญิง 

(คน) 
รวมประชากร 

(คน) 

1 บ้านลิ้นช้าง 231 324 345 669 

2 บ้านเขาแหลม 368 445 444 889 

3 บ้านทุ่งนา 1418 1583 1678 3261 

4 บ้านวังสารภี 1078 1321 1388 2709 

5 บ้านหัวนาบน 885 749 825 1574 

6 บ้านป่ายุบ 564 761 778 1539 

7 บ้านเขาเม็งค์ 358 313 371 684 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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8 บ้านห้วยน้ าใส 717 840 909 1749 

9 บ้านเขาตองพัฒนา 1311 1377 1569 2946 

10 บ้านหัวนาล่าง 1722 1311 1474 2785 

11 บ้านพุรางคนิมิต 696 783 772 1555 

12 บ้านลุ่มดงกระเบา 911 929 996 1925 

13 บ้านเขาเม็งพัฒนา 168 272 263 535 

*ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 
ที่มา : เทศบาลต าบลปากแพรก. ข้อมูลเทศบาลต าบลปากแพรก : หมู่บ้านและประชากร. เข้าถึง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559. เข้าถึงได้จาก  
http://www.pakpraek.com/about/about01_3.php 

 
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
จากการศึกษาความหมายของผู้สูงอายุ โดยการทบทวนวรรณกรรมจากทรรศนะของ

นักวิชาการท่านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 

เนื่องด้วย “กระบวนการสูงอายุ” เป็นกระบวนการที่ความเป็นพลวัต ภายใต้เงื่อนไขเชิง
โครงสร้างของแต่ละสังคมซึ่งเป็นผู้ให้ความหมายหรือตีความการรับรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ท าให้ “อายุ
เริ่มต้น” ที่ใช้ในการนิยามผู้สูงอายุ หรือ ระบุถึงการเข้าสู่ความสูงอายุของบุคคลที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่
สามารถอธิบายถึงหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน หรือเกณฑ์ข้อตกลงที่เป็นสากล โดยทั่วไปพิจารณา
จากองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น การสูงอายุตามวัยหรือตามปีปฏิทินที่ผ่านไป การเปลี่ยนแปลงทาง
ชีววิทยาของสภาพร่างกายและความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต หรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพและบทบาททางสังคมของบุคคล มาตรฐานที่ใช้ในการก าหนดได้ ส่วนใหญ่เป็น
การก าหนดโดยใช้อายุตามปีปฏิทินของบุคคลที่เชื่อว่าสามารถแสดงถึงช่วงวัยของบุคคลที่มีลักษณะ
ของความสูงอายุซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม (Glascock, & Feinman, 1918 อ้างใน สุชาดา ทวี
สิทธิ์, 2553) 

ค าจ ากัดความหรือข้อตกลงเกี่ยวกับค าว่า “ผู้สูงอายุ” (elderly) นั้น องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) ไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์อายุเริ่มต้นที่เป็นมาตรฐาน เพียงยอมรับโดยทั่วไปว่า
หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มประชากรที่มีอายุตามปีปฏิทิน (calendar age, chronological age) ตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเกณฑ์อายุเริ่มต้นเดียวกับขององค์การอนามัยโลกที่ใช้ในการก าหนดช่วงอายุของ



10 
 

 
 

ผู้สูงอายุ ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แม้ในบางกรณีอาจไม่ได้ก าหนดอย่างเป็นทางการหรือระบุชัดเจน
ทางกฎหมาย แต่โดยส่วนใหญ่มักถูกอ้างอิงหรือตกลงไว้ที่เกณฑ์อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ในขณะที่
ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ก าหนดไว้หรือตกลงไว้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
การมีอายุ 60 ปี ยังเป็นการครบรอบปีนักษัตรรอบที่ 5 และเริ่มต้นปีนักษัตรรอบที่ 6 จากรอบปี
นักษัตร 12 ปี1 ซึ่งเป็นที่นิยมในการนับในหลายๆ ประเทศทางเอเชีย ส าหรับบางประเทศ เช่น กลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ถูกเสนอให้ใช้ที่เกณฑ์อายุของบุคคล ตั้งแต่ 50 ปี หรือ 55 ปีขึ้นไป 
เนื่องจากยังมีอายุไม่ยืนยาวเท่ากับภูมิภาคอ่ืนๆ  

ที่ผ่านมา งานศึกษาจ านวนหนึ่งได้พยายามอธิบายถึง “ลักษณะของความสูงอายุ” เกี่ยวกับ
ความหมายและลักษณะฟังค์ชั่นของการสูงอายุในมุมมองต่างๆ ไว้พอสมควร หากพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและสุขภาพ ความสูงอายุมักถูกอธิบายในเชิงลบว่าเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในช่วงวัยที่เป็นระยะสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะและพัฒนาการที่ตรงข้ามกับวัยเด็ก มี
แต่ความเสื่อมโทรมและสึกหรอซึ่งด าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีสภาพร่างกายที่ผิวหนังเหี่ยวย่น 
ผมหงอกขาว ฟันสั่นคลอน ด้านสุขภาพที่ค่อยๆ เสื่อมสภาพ เรี่ยวแรงน้อยลง เหนื่อยง่าย ตาฝ้าฟาง หู
ตึง รับกลิ่นรสได้แย่กว่าแต่ก่อน ความจ าเริ่มเสื่อม เจ็บป่วยง่ายแต่หายได้ช้า และด้านจิตใจที่ขาดความ
มั่นใจในตนเอง กังวลง่าย เหงา เศร้าและขี้น้อยใจ บางคนโมโหร้ายและชอบแยกตัว จากลักษณะ
ดังกล่าวนี้ท าให้นัยที่มีต่อค าว่า ผู้สูงอายุ (หรือ ผู้ที่มีลักษณะของความสูงอายุ) มักถูกตีความในลักษณะ 
“ความไม่มีประโยชน์” และ “ความเสื่อมถอยด้านศักยภาพในการท างานและการพ่ึงพาตนเอง” 
(สุชาดา ทวีสิทธิ์, 2553) หรือมองว่าผู้สูงอายุมีลักษณะที่เหมือนกันหรือท่ีเรียกว่ามีการให้ stereotype 
ผู้สูงอายุในด้านลบ 

จากความไม่ชัดเจนในหลักนิยามของความสูงอายุ ในหลายครั้ง ค าว่า “ผู้สูงอายุ” จึงมักถูก
น าไปอ้างอิงเป็นกลุ่มคนในช่วงวัยที่ไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ควรหยุดหรือ
เกษียณจากการท างาน ซึ่งท้ายที่สุดท าให้ความเข้าใจของคนในสังคม เกี่ยวกับอายุเริ่มต้นของการเป็น
ผู้สูงอายุถูกน าไปผูกติดกับก าหนดเกษียณอายุจากการท างาน ว่าเป็นที่เกณฑ์อายุเดียวกัน ซึ่งอาจไม่
จ าเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป โดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพและประสิทธิภาพ
ในการท างานที่ดี แต่อายุที่หยุดท างานหรืออายุเกษียณในทางปฏิบัติกลับมีแนวโน้มอยู่ในช่วงอายุที่เร็ว
ขึ้น (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 2555) 

ในมุมมองเชิงนโยบาย ผู้สูงอายุมักถูกจัดเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการการคุ้มครอง การ
สนับสนุนและการช่วยเหลือจากภาครัฐที่มากกว่าประชากรกลุ่มอ่ืน ทั้งในเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ท าให้การให้ความหมายกับความสูงอายุ หรือ การเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารนโยบาย 
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หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง มักสะท้อนภาพของกลุ่มประชากรที่มีลักษณะของความเปราะบาง มีความ
เสี่ยงต่อความยากล าบาก การไม่มีงานท าและไม่มีรายได้ และท าให้ความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับอายุ
เริ่มต้นของการเข้าสู่ความสูงอายุ ถูกน าไปผูกติดกับอายุที่สามารถเริ่มรับสิทธิ สวัสดิการต่างๆ ที่รัฐ
เป็นผู้จัดหาให้ ประเทศ OECD ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้สูงอายุ และอายุเกษียณเป็นอายุเดียวกันคือ 65 ปี  

ในท านองเดียวกัน ในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส และเกาหลีใต้ นิยามผู้สูงอายุไว้ที่ 65 
ปี แต่อายุเกษียณที่ 60 ปี ประเทศญี่ปุ่น นิยามผู้สูงอายุที่ 65 ปี แต่เกษียณอายุส าหรับชายที่ 64 ปี
และ 62 ปีส าหรับหญิง ประเทศ OECD ส่วนใหญ่ ใช้นิยามผู้สูงอายุ และอายุเกษียณเป็นอายุเดียวกัน
คือ 65 ปี  

ผู้สูงอายุจึงไม่ได้เป็นวัยที่หมดความหมายหรือเป็นวัยที่สิ้นสุด แต่เป็นวัยที่มีความเสื่อมของ
สภาพร่างกายและจิตใจ แต่บางคนอาจมีก าลังกายที่แข็งแรง ยังมีความสามารถในหน้าที่การงานสูง
เป็นที่เคารพนับถือ ในขณะที่บางคนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ทุกข์ทรมานจากความเสื่อมทางกาย ความ
หดหู่ทางจิตใจจากการขาดความเอาใจใส่ดูแลของลูกหลาน ความแตกต่างดั งกล่าวขึ้นกับสภาพของ
สังคม ความเป็นอยู่และค่านิยมของบุคคล  

  Decker (อ้างถึงใน อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2546, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ว่า 
ผู้สูงอายุจะมีลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกิดความชรา รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับลักษณะปัญหาส่วนตัว ทางด้านร่างกายความสามารถในการปรับตัวของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน 
ตลอดจนบทบาทและลักษณะนิสัยทางสังคมของผู้สูงอายุที่ได้อยู่ในสังคมนั้นเอง  

ฮอลล์ (Hal, 1976, pp. 3-4 อ้างถึงใน นันทนา อยู่สบาย, 2557, หน้า 10) ได้แบ่งการสูงอายุ
ของบุคคลออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1. การสูงอายุตามวัย (Chronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปีปฏิทิน โดยการนับจากปีที่
เกิดเป็นต้นไป และบอกได้ทันทีว่า ใครมีอายุมากน้อยเพียงใด 
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็นการพิจารณาการสูงอายุจากสภาพร่างกาย
และสรีระของบุคคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ 
ในร่างกายลดน้อยลง เป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนการสูงอายุเป็นไปตามอายุขัยของแต่
ละบุคคล 
3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่  การรับรู้ 
แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฏในระยะต่าง ๆ ของ
ชีวิตแต่ละคนที่มีอายุเพิ่มขึ้น 
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4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่
สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม รวมทั้งความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนั้น ซึ่งเกี่ยวกับอายุ การ
แสดงออกตามคุณค่าและความต้องการของสังคม 

สุรกุล เจนอบรม (2541, หน้า 6-7 อ้างถึงใน นันทนา อยู่สบาย, 2557, หน้า 11) กล่าวว่า 
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิต ซึ่งเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และหน้าที่การงานทางสังคม ซึ่งแต่ละบุคคลจะเกิดความเสื่อมแตกต่างกัน ได้
ก าหนดการเป็นบุคคลสูงอายุว่า บุคคลผู้จะเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุมีเกณฑ์ในการพิจารณาแตกต่างกัน 
โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นผู้สูงอายุไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จากอายุจริงที่ปรากฏ (Chronological Aging) จากจ านวนปีหรืออายุ
ที่ปรากฏจริงตามปีปฏิทิน โดยไม่น าเอาปัจจัยอื่นมาร่วมพิจารณาด้วย 
2. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย (Physiological Aging หรือ 
Biological Aging) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเพ่ิมข้ึนตามอายุขัยในแต่ละปี 
3. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological Aging) จาก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ สติปัญญา การรับรู้ และเรียนรู้ที่ถดถอยลง 
4. พิจารณาความเป็นผู้สูงอายุ จากบทบาททางสังคม (Sociological Aging) จากบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคล ตลอดจนความรับผิดชอบในการท างานลดลง 

บรรลุ ศิริพานิช (2542, หน้า 24 อ้างถึงใน นันทนา อยู่สบาย , 2557, หน้า 11) ได้ให้
ความหมายของผู้สูงอายุว่า เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยนับอายุในปีปฏิทินซึ่งเห็นเกณฑ์ที่
องค์การระหว่างประเทศได้ประชุมตกลงกันเป็นมาตรฐานสากล 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุหมายถึง 
บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 
2547: 2) 

จากความหมายของผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป มีการเสื่ อมสภาพของร่ายกาย เช่น มีก าลั งลดลง มีความเชื่องช้ามากขึ้ น และ
ความสามารถในการใช้ศักยภาพของร่างกายลดลง ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ และสังคม 
ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัย สภาพร่างกาย และการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมของแต่ละบุคคล 
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2.2 สถิติจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านประชากรสูงอายุในประเทศไทยครั้ง

แรกในปี 2537 และส ารวจครั้งที่ 5 ในปี 2557 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะทางประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเก้ือหนุน ตลอดจนลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยท าการ
เก็บข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่างจ านวน 83,880 ครัวเรือนในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ.2557  ซึ่งสรุปผลการส ารวจ ที่ส าคัญได้ดังนี้ 

1. จ านวนผู้สูงอายุ               
ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดย

ในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 
9.4 10.7 ห12.2  ในปี 2545 2550 2554 ตามล าดับ  ผลการส ารวจในปี 2557  พบว่า มีจ านวน
ผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร้อยละ 13.8 และหญิง ร้อยละ 16.1) จาก
จ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,705 คน เป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน หรือคิดเป็น
ชาย ร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

2. อัตราผู้สูงอายุรายภาค   
ภ าค เห นื อ มี อั ต ราผู้ สู งอ ายุ สู งสุ ด  (ร้ อ ย ล ะ  1 8 .4 ) รอ งล งม า  คื อ  ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ17.0) ภาคกลางและภาคใต้ มีอัตราผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 13.5 
และร้อยละ 13.2 ตามล าดับ) และกรุงเทพมหานครมีอัตราผู้สูงอายุต่ าสุด คิดเป็นร้อยละ 11.0 
ตามล าดับ 

3. สถานภาพสมรสและการด ารงชีพ 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 มีสถานภาพการสมรส และจบการศึกษาในระดับ 

ประถมศึกษาและต่ ากว่าประถมศึกษา ร้อยละ 75.7 และร้อยละ 38.4 ยังคงท างานอยู่ ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 61.4 เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง แหล่งรายได้ที่ส าคัญหรือแหล่งรายได้
หลักในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับจากบุตร ร้อยละ 36.7 และพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ประเมินว่าตนเองมีสุขภาพดี ร้อยละ 42.4 

3. บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ  
จากการทบทวนวรรณกรรมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุ บทบาทของ

เทศบาลในการดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดไว้ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อธิบายได้
ดังนี้ 
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3.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 
พ.ศ.2552) 

เทศบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล แบงออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง
และ เทศบาลนคร มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่ต้องจัดท า
ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีการบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

 
การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2496 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า
เทศบาลต าบลมีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในการด าเนินการตามภารกิจ
ตามหลัก SWOT เทศบาลต าบลสามารถก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพ
ปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้  เป็น 7 ด้าน ซึ่ งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ ใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))  
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ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 
68(4)) 

การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(มาตรา 16(10)) 

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา

16(5)) 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาลต าบลสามารถจะแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลต าบลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการของเทศบาลต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารของเทศบาลต าบลเป็นส าคัญ 

ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลต าบลจะด าเนินการ 
ภารกิจหลัก ได้แก่ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน, ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ด้าน

การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย , ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร , ด้านการส่งเสริมการศึกษา , ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ภารกิจรอง ได้แก่ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี , การสนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ, การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร, ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
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3.2 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  
สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2553) 

โดยพระราชบัญญัติในมาตรา 11 ระบุไว้ว่า ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนด้านต่างๆ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ที่จัดไว้ให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็น 
กรณีพิเศษ  

2. ให้การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  
3. ส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม  
4. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง สร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  
5. อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่และบริการ 

สาธารณะ  
6. ช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม  
7. ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ  
8. ช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง  
9. ให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา 

ครอบครัว  
10. จัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง  
11. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  
12. สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี  
13. อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด  
นอกจากนี้ยังให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้ในกรณีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนและ

ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ตลอดจนให้มีการจัดตั้ง
กองทุนผู้สูงอายุขึ้นด้วย 

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แล้ว ได้มีประกาศ ระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ดังนี้  

1. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

1.1 กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องด าเนินการเรื่อง การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข  
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1.2 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ เรื่อง การศึกษา ศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์กับการเนินชีวิต 

1.3 กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินการ เรื่อง การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 

1.4 กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการ เรื่อง การอ านวยความสะดกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในยานพาหนะ
และการช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร  

1.5 กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินการเรื่อง การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคด ี

1.6 กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการเรื่อง การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร
สถานที่ และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

1.7 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่อง การอ านวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว และการจัด
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

1.8 กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการเรื่อง การจัดบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอ
จดหมายเหตุ ฯ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การร่วมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่าย 

2. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในการให้บริการสาธารณะ
อ่ืน ๆ  

3. การช่วยเหลือผู้ซึ่งอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 

4. การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางแก้ไขปัญหาครอบครัว 
5. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง 
6. การสงเคราะห์ในการจัดการศพ 
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ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง 
บทบาทตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ตามสิทธิขั้น
พ้ืนฐานที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ การให้ความช่วยเหลือและ
ค าแนะน าในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและการคุ้มครอง
ผู้สูงอาย ุ

4.  สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

4.1 ความหมายของสภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ

อุปสรรคขององค์กร ซึ่งแสดงถึงศักยภาพขององค์กรในการด าเนินงานสภาพปัจจุบั น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงจุดอ่อนและขจัดอุปสรรค อีกทั้งใช้จุดแข็งและโอกาส
พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น  

4.2 สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรก 
เมธาวิทย์ ไชยะจิตรก าธร (2555) ได้กล่าวถึงการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกไว้ว่า 

ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค ทางการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การ
ตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ ประชาชน ลักษณะชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) 
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มา
เสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสีย 
หายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้ 
 เอกกมล เอ่ียมศรี (2554) ได้กล่าวถึงการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกไว้ว่า 
เครื่องมือ PEST Analysis มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น STEP-G, PESTLE, PESTEL, PESTLIED,  
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STEEPLE & SLEPT การวิ เคราะห์ด้วย  STEP-G Analysis จะช่วยวิเคราะห์ ในด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและภูมิศาสตร์ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้จะใช้ในขั้นตอนแรก เพ่ือ
ระดมความคิดในลักษณะระดับของภูมิภาคและระดับประเทศ หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ผ่านการ
วิเคราะห์แล้วมาสรุปผล โดยเป็นเครื่องมือที่ง่ายแก่การแบ่งแยกปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่  

 สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural = S) 
 เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร อาทิ ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชากร 
จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม 
แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน และการ
ตั้งถิ่นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็นธรรมใน
สังคม สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

 เทคโนโลยี (Technological = T) 
 เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน เช่น 
การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ 

 เศรษฐกิจ (Economic = E) 
 เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้ง
ในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการว่างงาน ภาวะการจ้างงานและค่าแรง การลงทุนภาคเอกชน 
อัตราเพ่ิมของระดับราคาและดัชนีราคา ราคาน้ ามันดิบ ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล หนี้
สาธารณะ เงินคงคลัง การเงินการธนาคาร สภาพปัญหาของสาขาการพัฒนา / บริการ ฯลฯ 

 การเมือง (Political = P) 

 เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ  ความมั่นคงของรัฐบาล บทบาทของกลุ่ม
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ผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง พฤติกรรมทาง
การเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล / เครือข่ายพันธมิตร  ฯลฯ 

 ภูมิศาสตร์ (Geography = G) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบล
ปากแพรก ปัจจัยหลักส่วนใหญ่มักจะเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที่จะเป็นตัวแสดงลักษณะเด่น และเป็น
ตัวก าหนดลักษณะอ่ืนๆ ในเชิงวัฒนธรรมด้วย การก าหนดลักษณะเฉพาะ อยู่ที่วิธีคิดวิเคราะห์ตาม
สภาพความเป็นจริง โดยใช้ปัจจัยต่างๆในเชิงภูมิศาสตร์เป็นข้อมูลให้คิดวิเคราะห์ ภาพที่ออกมาเป็น
ภาพองค์รวมของพ้ืนที่ แต่จะแสดงลักษณะเด่นซึ่งเป็นปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญทั้งในตัวเองและทั้ง
แสดงผลกับลักษณะอ่ืนๆด้วย ดังนั้น การจะก าหนดลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ใดๆ ต้องพิจารณา
ความส าคัญของปัจจัยต่างๆทางธรรมชาติเป็นหลัก แล้วจึงพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบ เช่น ภาพ
จากดาวเทียม เป็นการบันทึกภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ บนพ้ืนผิวโลก 
การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียม อยู่ที่ผู้ใช้จะน าไปใช้ในเรื่องใด อยู่ที่การแปลความและตีความ เช่น 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษา วิเคราะห์วางแผนและจัดการการใช้ทรัพยากร  ภาพจาก
ดาวเทียมจะช่วยให้ได้ข้อมูลในพ้ืนที่กว้างขวาง ได้ข้อมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์  และมีประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ (1) ด้านป่าไม้ (2) ด้านเกษตรกรรม (3) ด้านการใช้ที่ดิน (4) ด้านธรณีวิทยา (5) ด้าน
อุทกวิทยา (6) ด้านสมุทรศาสตร์ (7) ด้านอุบัติภัย 

4.3 สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรก 
เมธาวิทย์ ไชยะจิตรก าธร (2555) ได้กล่าวถึงการประเมินสภาพแวดล้อมภายในไว้ว่า 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ
ความสามารถภายในองค์กรทุกๆด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้น
ของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการ
บริหาร คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพ่ือที่จะ
เข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วยจุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ
หรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งขององค์กร จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจาก
มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุด
ด้อย ข้อเสีย เปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 
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 วรวัจน์ สุวคนธ์ (2557) ได้กล่าวถึงการประเมินสภาพแวดล้อมภายในว่า ประกอบไป
ด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

Man หมายถึง บุคลากร ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญมากที่สุด เพราะค าว่าบุคคลนี้หมายรวมไปถึงรวมความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวของ
บุคคลนั้นด้วย ถ้าบุคคลที่ท างานให้กับองค์กรมีความรู้ ความสามารถ ก็ย่อมจะสามารถพัฒนาองค์กร
ให้ประสบผลส าเร็จได้มากเท่านั้น        

Machine หมายถึง เครื่องจักร ไม่ได้หมายความถึงเครื่องจักรกลระดับสูงที่
ผลิตสินค้าได้มากมายมหาศาล ค าว่าเครื่องจักร นี้รวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook, Smart 
Phone ที่สามารถรับส่ง email ได้อย่างรวดเร็ว, รวมไปถึง อุปกรณ์ส านักงานอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น คลิป
หนีบกระดาษ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งของเหล่านี้ก็เรียกรวมเป็น Machine ได ้

Money หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าเป็นเงินของระบบ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้การท างานทุกอย่างส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะการที่เราจะท าอะไรสักอย่างให้ประสบ
ผลส าเร็จได้ เราจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกอีกหลายอย่าง เช่น ที่ดิน อาคารส านักงาน อุปกรณ์
ต่างๆ เป็นต้น แล้วการจะได้สิ่งนั้นๆมาเราก็ต้องอาศัยเงินนี่แหละเป็นตัวช่วย      

Material หมายถึง ตัววัสดุที่ใช้ประกอบการด าเนินงาน เป็นทรัพยากร ซึ่งมี
ด้วยกันหลายตัว ตั้งแต่เรื่องของระบบ การควบคุม จนถึงเรื่องขององค์ประกอบ นวัตกรรมจะมีได้ก็
ต้องมีทรัพยากรสนับสนุนด้วยครับ เช่นเดียวกัน คนท างานจะสามารถสร้างงานได้คล่องแคล่วจะต้องมี
เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือเพียงพอ การขับเคลื่อนจึงจะเกิด  

Management หมายถึ ง ระบบการบริห ารทุ กด้ าน  ซึ่ งก็ ขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถของบุคคลว่าจะมีความสามารถในการคิดวางแผนการท างานต่างๆ ว่าจะท าอะไร ท า
เมื่อไร ใครเป็นคนท า ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ได้ดีเพียงใด      

 ศิรินยา สิงห์ค า (2550) ได้กล่าวถึงการประเมินสภาพแวดล้อมภายในไว้ว่า 5M แห่ง
ความส าเร็จ คือ 
     Money หมายถึง เงินหรือทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การท างานทุก
อย่างส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะการที่เราจะท าอะไรสักอย่างให้ประสบผลส าเร็จได้ เราจะต้องมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอีกหลายอย่าง เช่น ที่ดิน อาคารส านักงาน อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น แล้วการจะได้
สิ่งนั้นๆมาเราก็ต้องอาศัยเงินเป็นตัวช่วย        

Man หมายถึง ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด 
เพราะค าว่าบุคคลนี้หมายรวมไปถึงความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในตัวของบุคคลนั้นด้วย ถ้าบุคคลที่
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ท างานให้กับองค์กรมีความรู้ ความสามารถ ก็ย่อมจะสามารถพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จได้มาก
เท่านั้น        

Management หมายถึง การบริหารจัดการ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของบุคคลว่าจะมีความสามารถในการคิด วางแผนการท างานต่างๆ ว่าจะท าอะไร ท าเมื่อไร ใครเป็น
คนท า ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ได้ดีเพียงใด        

Marketing ห ม าย ถึ ง  ก ารต ล าด  ซึ่ งปั จ จั ย นี้ ก็ ต้ อ งอ าศั ย ค ว าม รู้ 
ความสามารถของบุคคลเช่นเดียวกัน ว่าจะสามารถคิด วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ดีเพียงใด 

Moral หมายถึง ใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมาก เพราะการที่เรา
ท างานใดๆด้วยใจ นั่นหมายความว่างานนั้นย่อมมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จมากกว่างานที่ต้องท า
ด้วยความจ าใจ เพราะหากเราท างานด้วยใจแล้ว เราย่อมจะมีความตั้งใจท า รู้สึกสนุกกับงานตรงนั้นที่
ก าลังท าอยู่ ไม่เบื่อง่ายๆ ยิ่งถ้าเราสามารถท าให้คนอ่ืนๆ เชื่อและให้ใจเรามาด้วยแล้วโอกาสที่งานจะ
ประสบผลส าเร็จในการท างานย่อมมีมากขึ้น เพราะเขาจะให้ความช่วยเหลือในการท างานของเราด้วย
ความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทนด้วยซ้ า เขาช่วยเราท าเพียงเพราะรู้สึกสนุกท าแล้วมีความสุขเท่า
นั้นเอง          

 
4.4 SWOT Analysis 

มหาวิทยาลัยตาปี (2550 อ้างถึงใน นางสาวสุนีย์ วรรธนโกมล 2550) ได้กล่าวถึงการ
ประเมินศักยภาพไว้ว่า 

จุดแข็ง หมายถึง ความแข็งแกร่งที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้าน
ส่วนประสมการตลาด การเงิน การผลิต บุคลากร การบริหารงาน และการจัดองค์กร 

จุดอ่อน หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในด้านต่างๆขององค์กร องค์กร
จะต้องหาวิธีการแก้ปัญหานั้น 

โอกาส หมายถึง ข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่องค์กรแสวงหา
โอกาสเพ่ือมาก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนั้น ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม
จุลภาค (ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิต คนกลาง) และสิ่งแวดล้อมมหภาค (ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี สังคมวัฒนธรรม การเมือง กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ) 

อุปสรรค หมายถึง อุปสรรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องก าหนด
กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ฤชุดา จันทร์พา (2554) ได้กล่าวถึงการประเมินศักยภาพไว้ว่า ในการประเมิน
สภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและการ
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ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค 
หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength–S) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) 
การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat- T) 

หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้
เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่
องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์
และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ประโยชน์ของการวิเคราะห์ 
SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละ
อย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็น
ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น
คุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่
ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์
ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 
หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร(เทศบาลต าบลปากแพรก) ทางด้านทรัพยากรบุคคล 
รูปแบบการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ อันน าไปสู่การวิเคราะห์
จุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์กร และการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร(เทศบาลต าบลปาก
แพรก) ที่ส่งผลกระทบในทางบวกและทางลบต่อองค์กร เช่นสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ การเมืองและภูมิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคภายนอกองค์กร  
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5. ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพ 

5.1 ความหมายของศักยภาพ 
จากการศึกษาความหมายของศักยภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรมจากทรรศนะของ

นักวิชาการท่านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้ให้ความหมายของศักยภาพไว้ว่า 

หมายถึง ภาวะแฝง, อ านาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจท าให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่ง
ที่ประจักษ์ได้ เช่น เขามีศักยภาพในการท างานสูง น้ าตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงาน
ได้มาก” มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของศักยภาพไว้ในหลากหลายทรรศนะ ผู้วิจัยสรุปได้
ดังนี้ 

Paul Procter (1995, อ้ างถึ งใน  น างสาวอารยา อินคชสาร , 2554) ได้ ให้
ความหมายของศักยภาพไว้ว่า ศักยภาพ ใน Cambridge International of English ได้อธิบาย
ความหมายดั งนี้  the degree of ability for developing or being developed ; a hidden 
unused ability : ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ขีดของความสามารถที่จะพัฒนาหรือพัฒนาต่อไปได้ 
ความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยู่ ศักยภาพเป็นค าที่ใช้บ่อยมากในหลายวงการ เช่น ศักยภาพทางการศึกษา 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ศักยภาพทางการทหาร ศักยภาพทางศิลปะ ศักยภาพทางดนตรีและศักยภาพ
ทางการกีฬา เป็นต้น 

พงศ์พิศ (2547) ได้ให้ความหมายของศักยภาพไว้ว่า หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่
พัฒนาหรือยังไม่พัฒนาเต็มที่ ศักยภาพเป็นพลังภายใน พลังที่ซ่อนไว้หรือพลังแฝงที่ยังไม่ได้แสดง
ออกมาให้ปรากฏหรือออกมาบ้างแต่ยังไม่หมด เช่น เมล็ดมะม่วงมีศักยภาพที่จะโตเป็นมะม่วงถ้าหาก
ได้ดินดี น้ าดี แดดดี ปุ๋ยดี หรือเด็กจ านวนมากท่ีมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่ง ถ้าหากได้รับการ
เลี้ยงดูทีด่ี การศึกษาท่ีดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

5.2 ประเภทของศักยภาพ 
จากการศึกษาประเภทของศักยภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรมจากทรรศนะของ

นักวิชาการท่านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
สุจิตรา ธนานันท์ (2552) ได้จ าแนกประเภทของศักยภาพออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 

ด้วยกันดังนี้ 
1. ศักยภาพหลักขององค์การ (Core Competency) ขีดความสามารถที่เป็นแกนหลัก

ขององค์การเป็นขีดความสามารถที่ทุกคนในองค์การต้องมีคุณสมบัติที่ เหมือนกัน เนื่องจาก
ความสามารถและคุณสมบัตินี้เป็นตัวก าหนด หรือผลักดันให้องค์การบรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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ที่วางไว้ ตลอดจนยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงค่านิยมที่คนในองค์การมีและถือปฏิบัติร่วมกันยกตัวอย่างเช่น 
การมุ่งเน้นที่ผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

2. ศักยภาพของพนักงานในแต่ละระดับหรือต าแหน่งงาน (Managerial Competency) 
จะต้องมีและจะแตกต่างกันไปตามระดับของความรับผิดชอบหรือตามสายการบริหาร ลักษณะของขีด
ความสามารถประเภทนี้จะสะท้อนถึงความคาดหวัง ความกว้าง และความลึกของความสามารถที่
พนักงานจะต้องมีก่อนที่จะได้รับการเพ่ิมความรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น ภาวะผู้น าการจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน การบริหารทรัพยากร เป็นต้น 

3. ศักยภาพที่ก าหนดไว้ส าหรับงานในแต่ละด้านหรือตามลักษณะงาน (Functional 
Competency) จะมีความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยกตัวอย่างเช่น ทักษะ
ในดา้นการน าเสนองาน การประสานงาน เป็นต้น 

สุจิตรา ธนานันท์ (2552) ได้อธิบายถึงลักษณะที่ส าคัญต่างๆ ของศักยภาพ ดังต่อไปนี้ 
1. คุณลักษณะ (Characteristics) เนื่องจากขีดความสามารถเป็นคุณลักษณะภายใน

ของบุคคล (Under Characteristic) ดังนั้นการจ าแนกถึงแนวทางพฤติกรรม การคิด หรือความเห็นใน
สถานการณ์หนึ่งๆ สามารถกระท าได้โดยการพิจารณาถึงคุณลักษณะของขีดความสามารถใน 5 
รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1.1 แรงจูงใจ (Motives) เป็นสิ่งที่บุคคลต้องการหรือคิดตรงกันในการกระท าซึ่งจะ
เป็นแรงขับให้เลือกพฤติกรรมที่แสดงออก 

1.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) เป็นลักษณะนิสัยทั่วไปที่จะตอบสนองต่อข้อมูล
หรือสถานการณ์ที่เผชิญ โดยสามารถพิจารณาได้จากความสามารถในการเรียนรู้ ความกระตือรือร้น
และการร่วมมือ 

1.3 แนวคิดต่อตนเอง (Self – Concept) เป็นทัศนคติ คุณค่า และความคิดฝันของ
บุคคลซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจและท านายถึงพฤติกรรมของสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้

1.4 ความรู้ (Knowledge) เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาแตกต่างเฉพาะด้านของ
บุคคล 

1.5 ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งทางร่างกาย ความคิดและ
จิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิดวิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุและผล หรือการวางแผนในการ
จัดการรวมถึงการตระหนักในความซับซ้อนของข้อมูลได้ 

 



26 
 

 
 

2. ความสามารถเชิงเหตุผล (Causal Related) เป็นขีดความสามารถด้านแรงจูงใจ 
คุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงแนวความคิดของบุคคลที่จะรวมกันเป็นความมุ่งมั่นในแต่ละบุคคลเพ่ือ
ท านายถึง ทักษะ พฤติกรรม การกระท า ตลอดจนน าไปท านายผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผล 

3. เกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง (Criterion Reference) เป็นเกณฑ์ท่ีใช้ก าหนดศักยภาพโดยต้องผ่าน
การท านายอย่างมีนัยส าคัญ เช่น วิธีการทางสถิติ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ศึกษาส่วนมากจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
เกณฑ์ปฏิบัติงานสูงสุด (Superior Performance) เป็นการปฏิบัติงานที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน หรือ
ว่าสามารถปฏิบัติงานให้ดีที่สุดในสถานการณ์การท างาน และเกณฑ์ในอีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ เกณฑ์
ของการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Performance) ซึ่งเป็นเกณฑ์ของระดับการท างาน
ขั้นต่ าที่สามารถยอมรับได้ 

4. ศักยภาพเชิงระบบ เป็นขีดความสามารถของการปฏิบัติงานในองค์การที่พิจารณาตาม
ความสามารถของปัจจัยน าเข้าและผลลัพธ์ ซึ่งประกอบด้วยขีดความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ศักยภาพตามลักษณะงาน (Competency as Tasks) เป็นการแสดงถึงขีด
ความสามารถจากการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยๆ และก าหนดขอบเขตของงานที่จะท าได ้

4.2 ศักยภาพตามลักษณะของผลลัพธ์ (Competency as Results) ลักษณะของขีด
ความสามารถที่สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อย ซึ่งผลลัพธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นจะ
รวมกันไปสู่ผลลัพธ์ร่วม 

4.3 ศักยภาพตามผลของการกระท า (Competency as Output) ศักยภาพใน
ลักษณะนี้จ าเป็นที่จะต้องค้นหาความต้องการของผู้มารับบริการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของการ
ให้บริการ จากนั้นจึงแบ่งผลที่ได้ออกมาเป็นองค์ประกอบย่อยๆ และก าหนดคุณภาพมาตรฐานที่
ต้องการในการตอบสนองต่อความต้องการ 

4.4 ศักยภาพตามความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (Competency as Knowledge 
Skill and Attitude) คนที่มีความเฉลียวฉลาดนั้นสามารวินิจฉัยได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกหรือ
วิธีการในการปฏิบัติงานที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ในส่วนของขีดความสามารถในลักษณะ
นี้ จะต้องแยกแยะออกมาให้เห็นว่า ความรู้ ทักษะ และทัศนคติอะไรบ้างที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ 
ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวนั้นจะรวมไปถึงการมุ่งเน้นในความส าเร็จของเป้าหมาย การค้นหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา และน ามาซึ่งการใช้เป้าหมายเป็นตัวก าหนดล าดับความส าคัญของการท างาน 

5. ศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ (Competency as Attribute Bundle) กระบวนการของขีด
ความสามารถทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เป็นความสามารถที่แท้จริงของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป เช่น ความสามารถในการเป็นผู้น า การจูงใจ 
เป็นต้น 
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ดังนั้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 
หมายถึง ความสามารถของเทศบาลในการท าภารกิจที่เกี่ยวกับบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึง
การมุ่งเน้นในความส าเร็จของเป้าหมาย การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการ 

 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นางบุหลัน ทองกลีบ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องบทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครใช้แนวทางการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาบทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 2) เพ่ือศึกษาสิทธิ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 ในการได้รับการบริการจากการจัดสวัสดิการของ
ภาครัฐ 3) เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในการที่จะได้รับการบริการ
สวัสดิการจากภาครัฐ 4) เพ่ือศึกษาปัญหาในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุในการได้รับบริการสวัสดิการจาก
ภาครัฐ 5) เพ่ือศึกษาการรับทราบและการเข้าถึงสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 6) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของภาครัฐในการจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ในส่วนแนวทางในเชิงคุณภาพนั้น ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหาร 
จ านวน 10 คน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของ
ผู้สูงอายุให้เป็นไปตามสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ผู้สูงอายุที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความต้องการในการได้รับการบริการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ
แตกต่างกัน 2) ภูมิหลังของผู้สูงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุ และรายได้ของผู้สูงอายุ เพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการจัดบริการ
สวัสดิการส าหรับ ผู้สูงอายุจากภาครัฐในปัจจุบัน รายได้ระดับการศึกษา จ านวนบุตร อายุ และ
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการรับทราบสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 และรายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงสิทธิประชาชนตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ภูมิหลังของผู้สูงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาของผู้สูงอายุใน
การได้รับบริการในด้านต่างๆ จากภาครัฐ 3) การจัดบริการสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุจากภาครัฐใน
ปัจจุบัน การรับทราบถึงสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และปัญหาของ
ผู้สูงอายุในการได้รับบริการในด้านต่างๆ จากภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้สูงอายุใน
การได้รับบริการสวัสดิการจากภาครัฐ 

สรวิชย์ ภูมิศรี (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาเสริมสร้างบทบาทภาวกิจในการ
ด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด า อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดินด าอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 2) เพ่ือศึกษาบทบาทภารกิจและแสวงหาแนวทางในการ
ด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด าอ าเภอเมือง จังหวัดเลย กลุ่ม
ประชาชนที่ท าการศึกษาได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด าอ าเภอเมือง จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดินด าที่ท างานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า การดูแลผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด านั้น จะถูกบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารชุมชนและ
สังคม ทั้งในแผนงานด้านสังคมสงเคราะห์และแผนงานการบริหารทั่วไป ซึ่งโครงการโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการ ส าหรับแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดินด านั้น เป็นผลมาจากการระดมความคิดเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย คือ การหาความ
ต้องการของผู้สูงอายุ และความพร้อมในการช่วยเหลือดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอ
แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุดังนี้ 1) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้ทั่วถึงผู้สูงอายุทุกคน 2) การขยาย
ขอบเขตในการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 3) การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 4) การจัดหาอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 5) การจัดกิจกรรมพบกันวันพระ เป็นกิจกรรมที่อยากให้วัยรุ่น หรือลูกหลานเข้ามาร่วมใน
กิจกรรมนี้ด้วย 6) การส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุในชุมชน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ผู้สูงอายุ 7) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 8) การจัดหาเครื่องอุปโภค -บริโภค 9) การจัดหา
อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 

พิชัย กิตติพันธ์วรกุล (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างบทบาทในการ
ด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยใช้
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ระยะคือ 1) การเตรียมการ
และการศึกษาบริบทของเทศบาลต าบลหนองหิน และบริบทการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลหนองหิน 2) การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานและปัญหาการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลหนองหิน 3) การปฏิบัติการเสริมสร้างบทบาทในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาล
ต าบลหนองหิน 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติ และเขียนรายงานการ
วิจัย ผลการศึกษาพบว่า เดิมเทศบาลต าบลหนองหินมีการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในด้านการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลต าบลหนองหิน มีแนวทาง
การเสริมสร้างบทบาทในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุโดยการเพ่ิมเบี้ยยังชีพ ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย ส่งเสริมอาชีพ การตรวจสุขภาพ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การดูแลเยี่ยมบ้าน การสร้างบ้านพัก
คนชรา การเสริมสร้างบทบาทในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองหิน ได้มีการ
จัดตั้งคณะท างานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ มีการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านในวันเกิด ส่งเสริมกิจกรรม
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การออกก าลังกาย และโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จากการสรุปพบว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

พรพรม ไขชัยภูมิ และภรณี ศิริโชติ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาล ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุและเพ่ือเสนอแนวทางในการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็น
ความต้องการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้ง 13 ด้านตามพระราชบัญญัติผู้ สูงอายุพ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลโนนไทย ได้รับสวัสดิการการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพอย่างทั่วถึง แต่ต้องการให้เพ่ิมวงเงินเบี้ยยังชีพ เป็นเดือนละ 1,000บาท ความต้องการอ่ืนที่
ส าคัญ คือ ต้องการพัฒนาตนเองและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและต้องการการรวมกลุ่ม
ในลักษณะเครือข่าย ต้องการให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน 

โรสลิน ปุระสิริ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ต าบลบางสีทอง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาด้าน
สุขภาพร่างกายคือ ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยได้ง่าย เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก ปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการใช้ในชีวิตประจ าวัน ปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจ คือการ
สูญเสียสัมพันธภาพกับคนในครอบครัว สังคม ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และไม่มีรายได้ที่
แน่นอน แนวทางการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครสามารถเป็นสื่อกลางในการน าส่ง
บริการสวัสดิการสังคม เฝ้าระวังปัญหาหรือภัยต่างๆ ให้ความรู้สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุและ
ประชาชนในชุมชน เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

กัมพล กล่ าสีทอง (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสิเกา อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่
ก าหนดความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสิเกา อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
โดยมีตัวแปรอิสระที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ ผลการศึกษาพบว่า 1) หากค่าใช้จ่ายในการใช้บริการของผู้สูงอายุ
ลดลง ผู้สูงอายุจะมีความต้องการสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ้น 2) หากผู้สูงอายุมีสถานภาพสมรสแต่งงาน 
ผู้สูงอายุจะมีความต้องการสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ้น 3) หากรายได้ของผู้สูงอายุสูง ผู้สูงอายุก็จะมีความ



30 
 

 
 

ต้องการสวัสดิการสังคมลดลง ส าหรับตัวแปรอิสระอ่ืนๆ พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติไม่สูงเพียงพอต่อ
การอธิบายความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ  

ธีรนัย ศิริเลขอนันต์  (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมในที่ท างานและระดับความเครียดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงาน ศึกษาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงาน และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานและระดับความเครียดกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า 
การท างานต่างๆ ภายในองค์กรนั้น จะต้องท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้อย่าง
รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารจะต้องมียุทธวิธีในการท างาน ในการบริหารงาน
ให้ประสบผลส าเร็จนั้นมิใช่เกิดจากความสามารถของผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียว แต่เป็นผลมาจาก
ความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานภายใต้การน าของผู้บังคับบัญชาที่ดี ผู้บังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องเป็น
ผู้ใช้อ านาจภายใน เช่น ความเชื่อมั่น ความศรัทธาที่ผู้ใต้บังคับบัญชามีต่อผู้บังคับบัญชามากกว่าการ
ก าหนดภาระหน้าที่โดยปราศจากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแต่ประการใด ส าหรับการ
บังคับบัญชาควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในขณะเดียวกันจะต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องใช้วิธีการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การรู้จักสร้างน้ าใจในการท างาน และรู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

รุจิราพร ศรีพัทยากร (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา 1) สภาพการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 2) สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และ 
3) แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองลงมา เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลและรักษาสุขภาพ 2) สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ด้านผู้สูงอายุ คือ ไม่มีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ และด้านความมั่นคง
ทางสังคมครอบครัวและการคุ้มครองให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้สูงอายุ 3) แนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุต้องการทางด้านจิตใจ  คือ ควรมีการตั้งชมรม
ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมตามความสนใจ 

 อภิษฎา เหล่าวัฒนพงษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการและแนวทางในการจัด
สวัสดิการของผู้สูงอายุด้านอาชีพ : โครงการส่งเสริมอาชีพ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอแนวทางในการด าเนินนโยบายด้านการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
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เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุต้องการเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะที่ก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม และชนิดของโครงการที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดคือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปกรรม อีกทั้งผู้สูงอายุยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาด าเนินการในส่วนของการตลาดภายหลัง ในด้าน
ของปัญหาในการเข้าร่วมโครงการพบว่าในส่วนของการเข้าถึงหน่วยงาน ผู้สูงอายุเห็นว่าความไม่
สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหามากที่สุด และผู้สูงอายุยังมีความต้องการใน
การท ากิจกรรมในลักษณะกิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุได้เข้าสังคมและกิจกรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
สร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง ตามล าดับ 

จันทร์เพ็ญ ลอยแก้ว (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความต้องการของผู้สูงอายุ ในการจัด
สวัสดิการสังคมด้านต่างๆ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้สูงอายุมีความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมสูงสุดในมาตรฐาน
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล และมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมต่ าสุดในมาตรฐานด้าน
การสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 2 ) ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตาม
คุณลักษณะส่วนบุคลไม่มีความแตกต่างกันยกเว้นในด้านรายได้และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีความ
ต้องการแตกต่างกัน 3) กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาในด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้
และด้านที่พักอาศัย มีข้อเสนอแนะให้เทศบาลจัดบริการรถรับ-ส่ง ไปยังสถานพยาบาลและจัดให้มีการ
รักษาพยาบาลที่บ้าน จัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ส่งเสริมอาชีพ และจัดให้มีโครงการซ่อมแซมหรือ
จัดหาที่พักอาศัย 

จินตนา เวฬุการและพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แนวคิดหรือมุมมองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดเป็นนโยบายเพื่อเสริมสร้างความอยู่
ดี มีสุขของผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี  ผลการศึกษาพบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ที่กล่าวถึงได้แก่ 1) เทศบาลต าบลช้างขวา 2) องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกง และ 3) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยไม่มุ่งเน้นเฉพาะการแก้ไขปัญหาและการให้สวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ
เท่านั้น แต่มีกระบวนทัศน์ที่มองว่าการดูแลผู้สูงอายุดีที่สุด คือการดูแลและเตรียมประชากรในวัยก่อน
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สูงอายุให้มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพ่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ บนหลักการที่ว่า การแก้ปัญหาที่
ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการส่งเสริมให้บุตรหลานตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญของผู้สูงอายุและมีการ
ออมตั้งแต่อยู่ในวัยแรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่งที่ศึกษาในครั้งนี้คือ (เทศบาลต าบลช้าง
ขวา) ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะและฟ้ืนฟูสมรรถนะในวัยสูงอายุ มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ (องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งรัง, เทศบาลต าบลช้างซ้าย) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (เทศบาลต าบลช้าง
ขวา) ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนทัศน์ใหม่ของการเตรียมการเพ่ือ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งต่างจากกระบวนทัศน์และแนวคิดเดิมในการมุ่งเน้นที่การจัดสวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งซึ่งยังมีจ านวนน้อย 

ทัศนา พฤติการกิจ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องบริบทชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมชนบทสู่สังคมเมืองกึ่งชนบท ผล
การศึกษาพบว่า สภาพของสังคมไทยที่เป็นสังคมชนบทแท้ๆ ลดจ านวนลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสภาพ
กลายเป็นสังคมเมือง หรือสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมากขึ้นซึ่งหมายถึงปัญหาของสังคมไทยมีมากขึ้น 
และมีความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิต หรือปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
การจะแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจึงไม่อาจจะให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐ หรือของระบบราชการแต่เพียง
ฝ่ายเดียว ชุมชนในสังคมเองก็ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ กับหน้าที่ของชุมชนเองที่จะต้อง
เคลื่อนไหว และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน เพราะชุมชนจะรู้และ
เข้าใจถึงสาเหตุและสภาพของปัญหาที่เกิด ตลอดจนแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
ที่สุด ดังเช่นตัวอย่างกรณีศึกษาของชุมชนในต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยดังกล่าวข้างต้น เรื่องบทบาทภาครัฐในการ
จัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาบทบาท
ภาครัฐในการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 2) เพ่ือศึกษาสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2546 ในการได้รับการบริการจากการจัดสวัสดิการของภาครัฐ 3) เพ่ือศึกษาความต้องการของ
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ในการที่จะได้รับการบริการสวัสดิการจากภาครั ฐ 4) เพ่ือศึกษา
ปัญหาในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุในการได้รับบริการสวัสดิการจากภาครัฐ 5) เพ่ือศึกษาการรับทราบ
และการเข้าถึงสิทธิประชาชนตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 6) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อบทบาทของภาครัฐในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ และเรื่องการพัฒนา
เสริมสร้างบทบาทภาวกิจในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด า 
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อ าเภอเมือง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการดูแล
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด าอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 2) เพ่ือศึกษาบทบาทภารกิจ
และแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดินด าอ าเภอ
เมือง จังหวัดเลย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้ศึกษาถึงบทบาทและศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการ
ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรน าไปใช้ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบาย แนวทาง 
การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุในท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ใน
การดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทและศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการ
ดูแลผู้สูงอาย ุโดยมีรายละเอียดในการวิจัย ดังนี้ 

1. รูปแบบการศึกษา 
2. การเลือกพื้นที่วิจัย 
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์การคัดเลือก 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. รูปแบบกำรศึกษำ 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และ
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับบริบทของเทศบาลต าบลปากแพรก ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทและ
ศักยภาพ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์
ชุมชนหัวนาล่างไม่น้อยกว่า 5 ปีในเขตการปกครองของเทศบาลต าบลปากแพรก โดยใช้แนวค าถามที่
เกี่ยวข้องกับบทบาท สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแล
ผู้สูงอายุ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจึงน าข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษาในล าดับต่อไป 
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2. กำรเลือกพื้นที่วิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา คือ ชุมชนหัวนาล่างในเขตการปกครองของ
เทศบาลต าบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 11.5 ซึ่งจัดว่าก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และชุมชนหัวนาล่าง
เป็นหมู่ที่อยู่ในที่ตั้งเดียวกับเทศบาลต าบลปากแพรกท าให้เห็นการท างานได้ชัดเจนที่สุด การศึกษา
ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการเตรียม
ความพร้อมและการก าหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์กำรคัดเลือก  

บุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มี 2 กลุ่ม คือ  
1. บุคลากรของเทศบาลต าบลปากแพรก ได้แก่ นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรกและ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม 
2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ชุมชนหัวนาล่างไม่น้อยกว่า 5 ปี ใน

เขตการปกครองของเทศบาลต าบลปากแพรก โดยมีศักยภาพในการโต้ตอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลและยินดีใน
การให้ข้อมูล   

4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ 

ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – Instructure Interview) โดยน าข้อมูลแนวคิด 
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นและแนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่
สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังนี้ 

แบบสัมภำษณ์ชุดที่ 1 ส าหรับนายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก จะสอบถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับบทบาท สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นโอกาสและอุปสรรค ของเทศบาลต าบลปากแพรกในการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ  

แบบสัมภำษณ์ชุดที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จะ
สอบถามในประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานดูแลผู้สูงอาย ุ

แบบสัมภำษณ์ชุดที่ 3 ส าหรับผู้สูงอายุ จะสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุและความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแล
ผู้สูงอายุ 
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5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร รายงาน และศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลปากแพรก ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ความรู้เกี่ยวกับศักยภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการศึกษาวิจัยก าหนดแนวค าถามในการสัมภาษณ์ การสรุป และการ
วิเคราะห์ผลการวิจัย 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้วิจัยด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลหลักตามที่ตั้งไว้ โดยมีการก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้าซึ่งค าถามที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบ
ปลายเปิด เป็นแนวทางที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือให้ประเด็นค าถามที่ใช้มีความ
ครอบคลุม ซึ่งในการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ ได้จะตั้งอยู่บนความยืดหยุ่น และความเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาเอกสาร และการสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วมจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological 
Triangulation) เปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนน ามาวิเคราะห์สรุปผลของ
การวิจัย และอภิปรายผลการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความ (Analysis 
Description) 

7. กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ค านึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัย และผู้พิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บข้อมูล

จนกระท่ังน าเสนอผลงานการวิจัย ดังนี้ 
7.1 ผู้วิจัยแนะน าตัวแก่ผู้ให้ข้อมูล เพ่ือทราบว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือ
น าไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรฯ รวมทั้งแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 

7.2 ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาตบันทึก
ข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 

7.3 ผู้วิจัยได้แจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบว่าการน าเสนอข้อมูลของผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวม ไม่
เจาะจงรายบุคคล โดยจะไม่ส่งผลกระทบทางลบ หรือสร้างความเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งต่อตัวบุคคล
และต่อองค์กร 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ใน

การดูแลผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

และศึกษาศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วน

ร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก เจ้าหน้าที่กอง

สวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์และผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ชุมชนหัวนาล่างเขตเทศบาล

ต าบลปากแพรก ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

1.1 การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1.2 การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

1.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

1.4 การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

1.5 การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

1.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 

1.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

ส่วนที่ 2 ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรก 

2.2 สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรก 

2.3 ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก 
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ส่วนที่ 1 บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรกและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม พบว่า ทาง

เทศบาลมีการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ใน 7 ด้านหลัก ได้แก่ 

การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน ซึ่ ง ครบตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 โดยมีรายละเอียด สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.1 การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดสรร

ให้แก่ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ผ่าน 4 ช่องทางอธิบายได้ดังนี้คือ 1) รับเงินสด

ด้วยตนเอง 2) รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ คือในกรณีมีความจ าเป็นไม่สามารถ

มาด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุสามารถมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้รับมอบอ านาจเพ่ือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน 3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 

4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ โดยบัญชีที่จะใช้ใน

การรับเงินเบี้ยยังชีพต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย โดยจ านวนเงินที่ได้รับจะแบ่งตามช่วงอายุ คือ 

อายุ 60-69 ปีได้รับ 600 บาท อายุ70-79 ปีได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปีได้รับ 800 บาทและอายุ 

90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท เบี้ยผู้พิการทางคณะรัฐมนตรี(ครม.)จ่ายเบี้ยเพ่ิมเติมจาก 500 บาท/

เดือน เป็น 800 บาท/เดือน นอกจากนี้ให้เร่งรัดการให้คนพิการทุกคนที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัว

คนพิการ มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการทันที โดยไม่ต้องรอลงทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยความพิการในปีถัดไป 

โดยมีมติให้กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

จ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป

พิจารณาตามหน้าที่และภารกิจเพ่ือให้คนพิการทุกคนที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการ

ทันทีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นไป  ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 คือผู้ที่แพทย์ได้รับรอง

และท าการวินิจฉัยแล้วและได้รับการอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ จะได้รับเงิน 500 บาท 
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จากการศึกษาเรื่องการสนับสนุนเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  โดยเขตรับผิดชอบของ

เทศบาลต าบลปากแพรก มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพหรือยื่นความประสงค์ จ านวน 2,148 ราย ช่อง

การรับเงินจะมี 4 ช่องทางตามข้อก าหนด การไปรับเงินสดจะรับในวันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือน 

ส่วนผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยเท่านั้น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ จะมีทั้งท าหนังสือส่งไปทางก านันผู้ใหญ่บ้าน มี

ป้ายติดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปากแพรก ซึ่งขั้นตอนการ

ท างานต่างๆ ถูกจัดเป็นระบบ ท าให้ผู้ไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าใจได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วน

ปัญหาที่ทางเทศบาลพบจะเป็นปัญหาในเรื่องของการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเนื่องจากจะได้รับช้า

กว่าการรับเงินสดด้วยตนเอง เรื่องเอกสารและเรื่องการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนรับเงินแทนทุกกรณี  

ในส่วนของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับเบี้ยยังชีพที่ได้รับ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่มีอาชีพและมีลูกหลานเลี้ยงดู ซึ่งต่างก็ทราบว่าเงินเบี้ยยังชีพที่ตนเองได้รับจะถูกแบ่งตามช่วงอายุ 

โดยช่องทางการรับเงินที่ใช้มี 3 ช่องทาง ได้แก่ การไปรับเอง การโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและการรับแทน  โดยการรับแทนต้องมีการมอบอ านาจเป็ นลาย

ลักษณ์อักษร การไปรับเองต้องไปรับในวันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือน และมีบางส่วนใช้วิธีการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  

รายละเอียดค าสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก 

“การจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบลปากแพรก ก็จะจ่ายแบบขั้นบันได คือแบ่งตามช่วงอายุ คือ 60-

69 ได้ 600 บาท 70-79 ได้ 700 บาท 80-89 ได้ 800 บาท 90 ขึ้นไปได้ 1,000 บาท ของผู้พิการจาก

เมื่อก่อนได้ 500 ปัจจุบันปรับขึ้นเป็น 800 บาทตั้งแต่ปี 58 ส่วนผู้ป่วยเอดส์ ได้เดือนละ 500 บาท ถ้า

ในกรณีที่เป็นผู้พิการด้วย ผู้สูงอายุด้วย เขาก็ได้ 2 อย่าง หรือถ้าเป็นผู้ป่วยเอดส์ด้วย ก็จะได้ 3 อย่าง 

กรณีถ้าเป็นผู้ป่วยเอดส์  เราก็จะปกปิดข้อมูล โดยเขาจะต้องเขียนค าร้องและมีใบรับรองจาก

โรงพยาบาลรัฐ ทางเราก็จะไปตรวจสอบ ดูสภาพบ้าน สถานะความเป็นอยู่ มีฐานะยากจนไหม เราก็

จะให้ความช่วยเหลือไป คนที่จะรับเบี้ยยังชีพไม่จ าเป็นว่าต้องมาอยู่กี่ปีถึงได้ แต่เขาจะอิงตามทะเบียน

ราษฎร์ ถ้าย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ต้องรีบไปข้ึนทะเบียนที่นั่นภายในเดือนพฤศจิกายน ส่วนที่จะไม่ได้เงินเบี้ย

ยังชีพคือ ข้าราชการบ านาญหรือผู้ที่ได้รับเงินที่ได้จากรัฐเป็นรายเดือนหรือผู้ที่อยู่สถานสงเคราะห์  

ในส่วนของเบี้ยยังชีพของทางเทศบาลต าบลปากแพรก ยอดปี 2559 คือ ณ เดือนกันยายน มี

อยู่ประมาณ 2,148 คน ก็จะมีช่องทางอยู่ 4 ทางคือ รับโดยเงินสดด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอ านาจกับ

โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอ านาจ ของที่นี่จะมีธนาคารกรุงไทยกับธนาคารอิสลาม



40 
 

แห่งประเทศไทย แต่ว่าของอิสลามเนี่ย เพิ่งเข้ามา 1-2 ปีที่แล้ว ซึ่งเขาจะไม่คิดอัตราค่าเปิดบัญชี คือมี 

0 บาทก็เปิดบัญชีได้เลยแต่ ณ ตอนนั้นนะ ตอนนี้คือเขาก็ยังไม่ได้มาบอกทางเราว่ามีการเปลี่ยนแปลง

อะไรไหม การรับเบี้ยยังชีพแบบเงินสดเนี่ยคือเราจะไปรับที่เทศบาล ที่ห้องประชุม โดยปีที่ผ่านมาจะ

นัดเขามารับทุกวันอังคารแรกของเดือน ซึ่งจะไม่เกินวันที่ 10 และการรับผ่านบัญชีธนาคารจะได้ช้า

กว่ารับเป็นเงินสด แต่ว่าปีหน้าที่จะถึงนี้ ปีงบประมาณใหม่ คนที่เกิดในช่วงวันที่ 1ต.ค.2499 ถึง 30

ก.ย.2500 ทางเทศบาลเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเบี้ยผู้พิการ สมมติว่าเขาท าบัตรผู้พิการมา

เนี่ย เดือนนี้เขามาขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเดือนหน้าสามารถรับเบี้ยผู้พิการได้เลย ซึ่งปกติแล้วเนี่ย เบี้ย

ผู้พิการเขาจะขึ้นทะเบียนพร้อมเบี้ยผู้สูงอายุคือเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียว ถ้าผู้สูงอายุไม่สะดวกมาก็

ต้องมอบอ านาจมา แต่เราก็ต้องให้เขามอบอ านาจทุกปี ปีละครั้ง ท าไว้ การท าเรื่องยื่นความประสงค์

รับเบี้ยยังชีพ จะมีอยู่ 2 กรณี คือ เมื่ออายุครบ 59 ปี ตามปีงบประมาณนะ ไม่ได้นับตามปีปฏิทิน จะ

ขึ้นทะเบียน 1 ครั้งคือเดือน พฤศจิกายน จะขึ้นอีกครั้งหนึ่ งก็ต่อเมื่อในกรณีที่มีการย้ายที่อยู่ 

ไม่อย่างนั้นเบี้ยผู้สูงอายุจะถูกตัดไป 1 ปี เพราะว่าถึงเวลาแล้วทางเทศบาลจะมีการตรวจสอบสถานะ   

ถ้ากรณีผู้สูงอายุเสียชีวิต อย่างที่เทศบาลเรามีส านักทะเบียนราษฎร์ ถึงเวลาผู้สูงอายุเสียชีวิต

ก็จะมีคนมาแจ้ง ทางเราก็จะรู้ ถ้าเป็นกรณีรับเงินสดก็จะง่ายในการตรวจสอบว่าท าไมเขาถึงไม่มารับ 

เราสามารถเอาชื่อไปเช็คได้ 

กรณีไม่มารับ เราก็จะให้เขามารับตกเบิกในเดือนหน้า มาเขียนค าร้อง แต่ในของเทศบาลเนี่ย 

พ่ีจะให้เขามายื่นค าร้องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม คือไม่ว่าคุณจะลืมมารับเดือนไหนก็

แล้วแต่ 2-3 เดือนแล้วไม่ได้เขียนค าร้อง ก็ต้องมาเขียนให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ เพราะว่าทางเทศบาล

ต้องส่งเงินคืน ไม่อยากต้องมากันเงินไว้เพื่อจ่าย จะต้องเกลี่ยเงินแล้วส่งคืนทางจังหวัด 

ช่องทางประชาสัมพันธ์ จะมีทั้งท าหนังสือส่งไปทางก านันผู้ใหญ่บ้าน มีป้ายติดประกาศ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ ลงข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปากแพรก 

ปัญหาอุปสรรคมีแน่นอน ทั้งผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ในเรื่องของรับเงินสด การรับเงินสดจะ

เป็นปัญหาคือกรณีถ้าเขาไม่ได้มารับนานๆเนี่ย มันจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารที่เราจะต้องท าส่งใช้

เงินคืน แต่ถามว่าอย่างโอนเข้าบัญชีเนี่ย โอนเขาบัญชีมันจะสะดวก รวดเร็ว มันจะไม่เกินวันที่ 10 ของ

ทุกเดือน วันที่ 7 ที่ 8 แล้วแต่เราถ้าเราท าเสร็จเร็ว และอีกอย่างคือสามารถตรวจสอบเช็คได้ เพราะว่า

จะมีใบที่ส่งไปทางธนาคาร ถ้าเราส่งใบไปทางธนาคารแล้วบัญชีเกิดมีปัญหา เขาก็จะตีเงินกลับมาที่

เทศบาล แต่การรับเงินสดเนี่ย ปัญหาหลักๆคือ 1) บางทีผู้มอบอ านาจ มอบอ านาจให้คนอ่ืนมารับ แต่

สุดท้ายเงินไม่ถึงมือผู้สูงอายุก็มี คือบางทีบางครั้งมันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย บางทีรับไม่เต็มหน่วย โดน
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หัก บางทีเราก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเขาไม่รู้หนังสือ การเดินทางก็ไกลไม่สะดวก มันมีทุกอย่าง มีปัญหา มี

อุปสรรคหมด เราก็พยายามท าให้มันดี อย่างเช่นว่าคนไหนไม่พร้อมเราก็บอกว่า ลุงโอนเข้าบัญชี ไหม 

จะสะดวกกว่าไหม แต่บางทีคนแก่เขาก็กดเงินไม่เป็นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง อย่างนี้เขาก็ต้องรับเงิน

สด” 

(เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

“ป้าว่าแค่นี้ก็โอเคแล้ว ดีกว่าไม่มี เอาอะไรมาก เวลาไปรับรู้สึกว่าจะเป็นวันอังคารแรกของทุกเดือน 

อย่างเดือนกรกฎาคม 2559 ก็จะเป็นวันที่ 5”  

(ป้าโค ค าพิมพ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559)  

“ก็พอใจ พอใจแล้ว สิ้นเดือนลูกก็ส่งให้เราใช้ ค่าน้ า ค่าไฟ ลูกก็จ่ายให้ เราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมาก ที่

เทศบาล ถึงเวลาป้าก็ไปแล้ว ไปเช้าๆ คนจะได้ไม่เยอะมาก ขี่มอเตอร์ไซค์ไป พอเรารับเสร็จนะ มันจะ

มีกิจกรรมเยอะแยะ เราก็จะได้ไปร่วม”  

(ป้าเล็ก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559)  

“ก็พอใจ เพราะว่าป้าก็มีอาชีพด้วย คนแก่วันๆ ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากเหมือนพวกหนุ่มสาว คือว่าอัน

นี้นะ เราก็แบบว่าขี้เกียจไป ไปบ่อยๆ ลุงเขาก็ไปรับให้ ต้องไปรับที่นู่น ทุกวันที่ 5” 

(ป้าผา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ถ้าคนมีอาชีพอย่างลุง ได้แค่นี้มันก็พอแล้วแหละ อะไรๆ ก็ไม่ได้เสีย ลูกจ่ายให้หมด เห็นว่าเขามี

กิจกรรมเยอะ แต่ลุงไม่ได้ไปหรอก ให้โอนเข้าบัญชี พอจะใช้ก็ค่อยออกไปกดท่ีตู้ บางทีลูกก็ไปกดให้”  

(ลุงเดช, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ให้เราไปเอง เขาให้ไปรับที่ตามที่ผู้สูงอายุ เราก็ไปไม่ไหว เราไปไม่ได้ ที่นี้ก็ให้น้องชายไปรับให้ เขามี

บัตรประชาชนนะให้ไป ก็ให้เขาไป เขาก็ไปรับให้ เขาก็ไม่เคยได้เอาไว้นะ เขาก็ให้เราครบน้องอ่า ทีนี้

เขามาเปลี่ยนว่า ให้มอบอ านาจ เขาบอกว่าจะให้คนไหนรับ และทีนี้ไอน้องชายมันก็ไม่ค่อยได้รู้หนังสือ 

ไม่ได้เรียน เราก็ไม่ได้เรียนหนังสือ เราก็เลยได้หลานอ่ะ หลานก็เลยไปท าเรื่อง เขาเรียกอะไรอ่า เข้า

ธนาคารกรุงไทยอ่า ท าหมายเลขอะไรเขา เราไม่รู้ พอถึงเวลาวันนั้นเขาก็ไปกดเงินให้”  

(ยายหมวย, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
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“ถึงเวลาก็ให้ลูกไปรับที่ธนาคาร โอนเข้าบัญชี สะดวก แต่ตากดไม่ค่อยจะเป็นหรอกนะ ต้องให้ลูกท า

ให้”  

(ตาศร, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เบี้ยยังชีพก็ไปรับให้แม่ คนที่ไปไม่ไหว เขาก็จะมีส่งตัวแทนไปรับ ก็มอบอ านาจไป คนไปไหวก็ไป ขี้

เกียจให้แม่ไป เพราะถ้าไปต้องไป 2 คน อีกอย่างนะ มันไม่ยุ่งยาก เพราะเขาก็มี เขาก็เป็นเหมือน

โรงพยาบาลนี่แหละ เป็นบัตรคิว ถ้าไปเร็วนะ เร็วกว่าก าหนดมีบัตรคิว ถ้าใกล้ๆ เวลาหมดคนแล้วก็เข้า

ได้เลยไม่ต้องมีคิว ก็เลยไปถึงก็ท า เจ้าหน้าที่เยอะ ส่วนมากเต็มที่ก็ชั่วโมงกว่าๆ เรียกที 20 คน คนก็

หมดแล้ว”  

(ป้ามี, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เดี๋ยวนี้ไม่ได้รับเอง เมื่อก่อนนี้ยังรับเอง ทีนี้ก็ไปรับเองได้เลย ไปกดที่ตู้ ถึงเวลาเขาก็ โอนให้เอง 

สะดวกและยังแบบว่า เงินก็ได้ 600 อยู”่  

(ตาศักดิ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มันก็พอใจหรอกนะ แต่บางที เราก็มาคิดๆ ดูว่า บางที่อ่า เผื่อหลานมันจะใช้บ้าง เอาสัก100 200 

เนี่ย เราก็ต้องห้ามเขาไม่ได้ เราก็จะไปว่าเขายังไง ก็เขาไปกดให้เรา เช่นว่าถ้าเขาพูดว่า ย่าเนี่ย เอาแล้ว

เนี่ย หนูเอาไป 200 100 อย่างนี้  แต่ว่ายังนะ เขาถามก่อน นี่คือเราคุยกันก่อน ทีนี้ เราก็คิด แต่

น้องชายเรา เขาไม่ได้คิดอย่างนั้น ได้มีได้เขาก็เอามาให้ เขาได้ข้าวสาร มีแจกที่ไหน เขาก็เอามาให้เรา 

แต่หลานนี้เขาก็ไม่ได้ให้เราหรอก เพราะว่ามันก็ยากจนกันทั้งนั้น”  

(ยายปลูก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559)  

1.2 การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

การด าเนินการจัดกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่นอกจากจะท าให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทางสังคมที่เพ่ิมข้ึน การได้มี

กิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้เกิดการคลายเหงาและท าให้มีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น และนี่คือเป้าหมาย

ส าคัญที่ภาครัฐ และหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุน ตระหนักถึงความส าคัญและมุ่งหวังให้เกิดความ

ร่วมมือโดยส่งเสริมให้ชุมชนได้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มากที่สุด  

จากการศึกษาเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมที่ทางเทศบาลต าบลปากแพรกจัดให้ผู้สูงอายุ  

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเป็นไปตามประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันพ่ อ วันแม่ 

นอกเหนือจากกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้ มีการนวดเพ่ือสุขภาพ เสริมสวย
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และอาหารว่าง จะจัดในวันที่ไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งตรงกับวันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือน ซึ่ง

เหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือผู้ที่เดินทางไปรับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง และมีบางกิจกรรมที่

ไม่ได้จัดที่เทศบาลต าบลปากแพรก ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ โดยจะมีกลุ่มหรือชมรมต่างๆ เข้ามา

มีส่วนร่วมในวันจัดกิจกรรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น  

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น 

กิจกรรมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าร่วมจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่การ

ตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ นวดเพ่ือสุขภาพ เสริมสวยและอาหารว่าง จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่จะใช้บริการเสริมสวยในวันรับเบี้ยยังชีพมากที่สุด แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม ได้แก่ผู้

พิการ ผู้ที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร และผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง  

รายละเอียดค าสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก 

“ในวันที่มารับเบี้ยยังชีพ จะมีกิจกรรมที่จัดให้ส าหรับผู้สูงอายุ ในส่วนของตรงนี้จะมีของชมรมผู้สูงอายุ 

อผส.และอสม. มาร่วมด้วยช่วยกัน มาให้ความรู้บ้าง มาให้ออกก าลังกาย มีกิจกรรมนันทนาการให้กับ

ผู้สูงอายุ มีตัดผม เสริมสวย เพราะทางเทศบาลเนี่ยท า MOU กับทางสารพัดช่างไว้ด้วย เหมือนว่ามี

กิจกรรมอย่าง ปี1 เนี่ย เราจะมี 9 ครั้ง แล้วก็จะมีนวดให้กับผู้สูงอายุฟรี คืออย่างน้อยคนที่นั่งรอจะได้

ไม่เบื่อ อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีสาธิตการท าอาหารของชมรมเอง ทาง สปสช. ซึ่งเขาขอจากทาง

สาธารณสุข แล้วก็เดือนที่ผ่านมาก็จะมีแจกหม้อหู อันนั้นจะเป็นของทางนายก เขาได้มา เขาก็จะเอา

มาแจก คือแล้วแต่เดือน แล้วแต่ช่วง เวลาเขาได้อะไรมา เขาสนับสนุนอะไรมา เขาก็จะเอามาแจก คือ

กิจกรรมตรงนี้มันก็จะเป็นกิจกรรมรวมๆ ที่เราสามารถให้เขาได้ แล้วก็จะได้แค่คนที่สามารถเดินทาง

มาท่ีทางเทศบาลได ้

การจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรม เราก็จะเชิญกลุ่มทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุ สภา

เด็ก อสม. ก็จะมาจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่นกิจกรรมสงกรานต์ เราจะจัดที่วัดเขาน้อย เราก็เชิญทุกกลุ่ม

มา วันพ่อ วันแม่ เชิญมาหมด อย่างวันครอบครัว พวกกลุ่มสตรีอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพไป ทางนี้

เค้าก็จะมาร่วมกัน ทุกกลุ่มทางเทศบาลจะมีโครงการมีอะไรให้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นดูงานหรือกิจกรรม

ทุกกิจกรรม เราก็พยายามจะให้เค้าให้แต่ละกลุ่ม แต่ก็ต้องอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลด้วย 

ไม่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นมาทางเทศบาลเราจะเดือดร้อน”  

(เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 
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รายละเอียดค าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

“มีกิจกรรมเยอะ รดน้ าด าหัวก็มีตอนสงกรานต์ แต่ปีนี้ไปไม่ได้ ไม่มีใครพ่วงไป คือถ้าจะท าอะไรพวกนี้ 

ต้องไปท าที่เทศบาล ของกินเพียบ แต่ถ้าที่เขาชอบๆกันก็จะเป็นบริการตัดผมฟรี”  

(ยายหมวย, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีสงกรานต์มี เขาจะจัดที่นั่นแหละ รดน้ าด าหัว มีกิจกรรมให้คนแก่เล่น ที่เทศบาล มีของแจก มีเกมส์

ให้คนแก่เล่น ใครเล่นไหวก็เล่น ตรวจสุขภาพมีปีละ ครั้ง วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นี้นะ ตรวจสุขภาพ

ประจ าปี มีกลองยาวให้คนแก่เล่น ใครจะร าก็ได้ งานเริ่ม 2 โมงกว่า ๆ มีนวดฝ่าเท้า คนแก่ ใครอยาก

นวดก็นวด มีทั้งคนแก่ คนพิการ แต่คนพิการไม่ค่อยไปหรอก มีนวดฝ่าเท้าท าผม ผู้หญิง ผู้ชาย ท าผม

เขาดีนะ ท าผมเขาชอบ ท าสีผม ท าครบเลย เขาเอาสารพัดช่างมา ใครประสงค์ไปส่วนมากคนเขาจะ

รอ เดือนทั้งเดือนไม่ตัดหรอก รอวันนี้เยอะเลย 5555 เยอะคนเยอะ มองดูเข้าท่า ไอท าผมอะนะ คน

แก่เขาจะรอ  ตัดผมที 50-60 บาทอะนะ  เหมือนเขาได้ฟรีอ่า ผู้หญิงใครอยากดัดก็ดัดอะ ท าให้สวย 

ท าสีผมอะไรได้หมด”  

(ป้าโค ค าพิมพ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีนะ ก็เห็นเขาไปกันนะ แต่ป้าไม่ได้ไป ป้าขายของอยู่บ้าน ต้องดูแม่ด้วยแหละ แต่ก่อนป้าก็ไปนะไป

รับเบี้ยยังชีพก็ไปร่วมกิจกรรม ไปเสริมสวย แต่พอให้โอนเข้าบัญชีธนาคารก็ไม่ค่อยได้ไป”  

(ป้าเล็ก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“อ๋อ ก็มีนะ เคยไปอยู่ ไม่กี่ครั้งหรอก ไปตัดผม งานสงกรานต์ก็เคยไป สนุก ของรางวัลเพียบ กิจกรรม

อย่างอ่ืนเขาก็มี ถ้าลูกอยู่ ก็จะให้ลูกพาไป”  

(ลุงเดช, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีจัด แต่พอไม่ค่อยสบาย หลังๆนี้ก็ไม่ได้ไป ก็ไม่อยากรบกวนลูกๆ หลานด้วยแหละ ต้องให้เขาพาไป 

แต่พอใจนะ กิจกรรมที่ทางเทศบาลเขาจัดอ่า” 

 (ตาศร, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เห็นเขาจัดอยู่นะ เขาก็มาบอก ตาก็ไปบ้าง ไม่ไปบ้าง แล้วแต่ด้วย แล้วแต่อารมณ์ แต่ก็ดีแล้วที่เขาจัด

กิจกรรมให้ ส่วนมากตาจะไปตัดผม เขาจะมีสารพัดช่างมาตัดให้ฟรี”  

(ตาศักดิ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
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1.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาเรื่องส่งเสริมสุขภาพที่ได้ด าเนินการให้กับผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการจัดบริการ

สุขภาพ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ล้วนอยู่ในมาตรการคุ้มครอง ส่งเสริม และ

สนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัยที่มากขึ้น ก่อให้เกิดภาวการณ์พ่ึงพาที่

สูงขึ้นและมีความต้องการการดูแลระยะยาวจากสังคม  

เทศบาลต าบลปากแพรกจึงได้มีการบริการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในวันรับเบี้ยยัง

ชีพที่เทศบาลต าบลปากแพรก ผู้ที่เดินทางสะดวกก็จะสามารถไปรับบริการได้ บางครั้งจะมีแพทย์จาก

โรงพยาบาลหรือจังหวัดมาตรวจสุขภาพให้ที่เทศบาล ทางเทศบาลก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ

มาเข้าร่วมการตรวจสุขภาพ และจะมีในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่จะลงพ้ืนที่ไป

ตรวจสุขภาพตามที่อยู่อาศัย และมีการสร้างสถานที่ ไว้ส าหรับออกก าลังกาย มีเครื่องออกก าลังกาย

ตามชุมชนที่มีลานกีฬา  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริการการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งจะมีการ

ประชาสัมพันธ์ตามชุมชนทุกครั้งที่มีการจัดบริการ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และมี

บางส่วนที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัญหาสุขภาพและมีตาราง

นัดของแพทย์อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการลงพ้ืนที่ตรวจสุขภาพของอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน แต่สิ่งที่

ผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายคือเครื่องออกก าลังกายที่ทางเทศบาลได้

สนับสนุนให้ตามชุมชนที่มีลานกีฬา  

รายละเอียดค าสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก 

“เราเอาเครื่องออกก าลังกายไปไว้ที่ลานออกก าลังกาย หรือสนามกีฬาบางต าบล ที่มีสนาม

บาสเกตบอล สนามฟุตบอลอะไรแบบนี้ ไปไว้ตามแต่ละจุดๆ เอาไปสนับสนุน การตรวจสุขภาพก็จะมี

ในส่วนของทางอสม.ที่เขาลงพ้ืนที่ไปตรวจด้วย แล้วก็จะมีของทางเทศบาลคือจะมีการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี เราก็จะนัดมาในวันที่จ่ายเบี้ย เหมือนกับรวมๆ กันมาเลย”  

(เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 
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รายละเอียดค าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

“เขาก็มาตรวจ เวลาเขาจะธุระเดือดร้อนอะไร เขาก็มาดูแล แต่เวลาเราจะเจ็บจะป่วย จะเป็นอะไร 

เขาก็จะให้ไปที่อนามัย แล้วเราไปได้ไง จะไปจ้างเมล์เครื่องเขาไว้ เราก็ต้องเสียเงิน เพราะมันไปไม่ได้ 

อยากให้มาตรวจที่บ้าน เนี่ยลูกชาย 2 คน เขาเป็นเส้นเลือดสมองตีบ ก็เขาก็ชวนไป แต่เราไปตรวจที่

โรงพยาบาล ไม่ได้เสียเงิน ไปตามที่หมอนัด แล้วเนี่ยเขาพิการ 2 คนไง เราไปไหนไม่ได้ ท ากินไม่ได้

หรอก”  

(ยายหมวย, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เขาคงมี ก็คงมี แต่นี้ก็แบบว่าไงอ่า เขาเห็นว่าเราก็มีลุงอยู่ ลุงแฟนป้าก็เป็นกรรมการหมู่บ้าน ทีนี้เขาก็

ไม่ได้มาสนใจอะไรเรา ก็คิดว่าลุงเขาบอก คือว่าไม่ได้อะไรนะ เช่นว่าคนเขาได้ไปเที่ยวกัน เราไม่ได้ไป

อ่า บางทีมีตรวจสุขภาพเทศบาลก็ไม่ได้มาบอกเรา เพราะคิดว่าลุงเขาจะบอก แต่ป้าก็พอใจนะ”  

(ป้าผา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มี เมื่อวานเขาก็มาตรวจที่อนามัย เขานัดไปตรวจ ที่บ้านก็มา เขาชวนไป พยาบาลมาที่บ้าน บางทีก็

นัดไปอนามัย บางทีก็ไปที่นู่นที่เทศบาล คนส่วนใหญ่พอใจนะ ลุงก็พอใจ”  

(ลุงปรีชา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีตรวจสุขภาพที่เทศบาล ตอนที่เราไปรับเบี้ยยังชีพ แล้วบางทีนะ ตอนที่มีหมอมาตรวจเขาก็จะมา

คอยบอกตามหมู่บ้าน ดีมากเลย ที่ออกก าลังกายเขาก็มี มีท าไว้ให้เล่น”  

(ลุงเดช, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เขามีเนี่ย เต้นแอโรบิกอ่า แต่ป้าเต้นไม่ทันเขาหรอก เขาเต้นกันเร็ว ได้ขยับๆตาม เครื่องออกก าลัง

กายก็มีนะ ก็เล่นไม่ค่อยจะไหว ตรวจสุขภาพไม่ได้ไปหรอก ป้าไปโรงพยาบาลมากกว่า เพราะหมอเขา

จะนัดเรา”  

(ป้าเล็ก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ไอมีนะมี แต่เราร่างกายไม่ค่อยจะดี จะไปเล่นได้หรอ ใช่มะ แค่เดินๆ ไปตลาดก็เหมือนได้ออกก าลัง

กายละ มีอสม. เขามาตรวจที่บ้านนี่แหละ ถ้ามีที่เทศบาลเขาก็จะบอก มันก็ดีนะ เพราะถ้าให้ป้าไป

โรงพยาบาล ป้าก็ไม่ค่อยอยากไป ทั้งไกล ทั้งใช้เวลานาน คนเยอะมาก”  

(ป้ามี, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 



47 
 

“เขาก็มาบอกว่ามีท่ีออกก าลังกาย แต่เราก็ไม่เคยไปเล่นหรอก ให้เด็กๆ มันเล่น ตรวจสุขภาพก็มีคนมา

ตรวจที่บ้านนี่แหละ ตรวจเบื้องต้น วัดความดัน มันก็ดีนะ เราจะได้รู้ เผื่อเราเป็นอะไรขึ้นมา จะได้

รักษาทัน”  

(ยายปลูก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีๆ มีคนมาเชิญชวน มีที่ออกก าลังกายอยู่ตรงนี้ เขาท าไว้ให้ เวลาจะมีตรวจสุขภาพประจ าปี เขาก็จะ

บอก ให้ไปตรวจที่เทศบาล ตาพอใจนะ ถ้าลูกอยู่ ลูกก็จะพาไป บางทีก็ไปกับพักพวกแถวนี้แหละ”  

(ตาศักดิ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

1.4 การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาเรื่องการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงาน

ท าในผู้สูงอายุ ควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนา

ตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้

ท างาน ไม่มีหลักประกันทั้งในรูปแบบเงินบ านาญ เงินออม และมีโอกาสจ ากัดที่จะท างานภาคแรงงาน

ในระบบ  เนื่องจากมีการศึกษาน้อย การขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

ทางเทศบาลต าบลปากแพรกมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านทุกคน ซึ่งไม่ได้มีการ

บังคับแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล ได้แก่ การสานตะกร้าและการท าประคบ

สมุนไพร ในการเข้าร่วมต้องไปที่เทศบาลเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาสอน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรงจึงจะสามารถไปเรียนได้ และทางเทศบาลมีตลาดไว้รองรับสินค้าดังกล่าว  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและไม่ค่อยให้ความสนใจ 

เนื่องจากไม่รู้ว่าสินค้าที่ได้จากการไปเรียนจะน าไปขายที่ ใดและไม่สะดวกในการเดินทางไปฝึกอาชีพ 

เนื่องจากปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และอีกสาเหตุหนึ่งคือผู้สูงอายุบางส่วนมีอาชีพ

เป็นของตนเองและมีลูกหลานเลี้ยงดู 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก 

“มีนะ แต่ต้องบอกก่อนว่า ในเรื่องของการส่งเสริม เราก็ได้แค่ส่งเสริม แต่เราไม่สามารถไปบังคับคือ

ผู้สูงอายุเนี่ย เขาจะท าต่อหรือไม่ท าต่อมันก็อยู่ที่ตัวเขา ตอนนี้ที่มีเราก็มีส่งเสริมอาชีพสอนท าตะกร้ามี

อะไรแบบนี้ แต่ทีนี้ถ้าเขาจะไปต่อก็คือในส่วนเขาถ้าเขาจะต่อยอด ซึ่งบางครั้งพวกอาชีพที่เราส่งเสริม

เนี่ยบางครั้งมันก็ส าเร็จ บางครั้งก็ไม่ส าเร็จหรอก เพราะว่ามันด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง เคยท าแบบ

นวดประคบ เขาก็ท าเป็นกลุ่มของเขา เขาก็เอาไปขายบ้างอะไรบ้าง พอได้สมุนไพรมาก็ท าเป็นลูก
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ประคบ เวลามีการเรียนการสอน เราก็จะจัดการสอนที่นี่ เราจะมีศูนย์ ในส่วนของการวางขายเนี่ย มัน

จะมีเป็นบางกลุ่ม อย่างของผู้สูงอายุเนี่ย อย่างประธานชมรมเขาจะเป็นคนท าดอกไม้จันทน์ แล้วเขาก็

จะเป็นคนเอาไปช่วย เอาไปขายในกลุ่มของเขาเนี่ย อย่างพวกตะกร้าที่เราสอนท า พอถึงเวลาเราก็จะ

เอาไปขาย มันก็จะมีขายบางที่ที่เขาขอความร่วมมือกับเรา เราก็จะเอาไปลงให้ หรือบางทีมีคนมา

ศึกษาดูงาน เราก็เอาผลิตภัณฑ์เช่นตะกร้าเนี่ยนะ ไปวางขาย ของแต่ละกลุ่มๆ เหมือนจัดเป็นซุ้มๆไป 

เผื่อคนที่เขามาดูงานมีความสนใจ แล้วทางกลุ่มอาชีพของเทศบาลเราก็จะมีคนเข้ามาดูงานเยอะ เราก็

เอาไปวางเป็นกลุ่มๆไว้ จัดๆให้เขาเผื่อเขาสนใจ บางครั้งผู้สูงอายุเขาก็จะเอาของมาขายกัน ในวันจ่าย

เบี้ยยังชีพ ก็คือแล้วแต่ เป็นอันรู้กัน ทางเราไม่ได้เก็บค่าที่ เผื่อมีผู้สูงอายุซื้อบ้าง เจ้าหน้าที่ซื้อบ้าง ก็

เกิดรายได้ เหมือนเป็นตลาดเล็กๆ”  

(เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

“เขาสอนท า แต่คนไม่ค่อยไปหรอก เนี่ยเราพูดจริงๆ คนเขาจะมาท าอ่า เขาก็ต้องคิดแล้วว่า ท าแล้ว

เขาจะไปขายที่ไหน อันนี้ของเทศบาล ถ้าไม่มีที่ขายแล้วจะท าไปท าไม”  

(ป้าโค ค าพิมพ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ไม่ๆไม่เคย ยังไม่เคยเห็น ไม่รู้ เพราะว่าของเรามีงานท ากันหมดแล้ว เขาก็เลยไม่ได้นั่นมั้ง แต่ถ้าอย่าง

คนที่ไม่มีอาชีพ ทางเทศบาลเขาน่าจะมาบอกนะ”  

(ป้าผา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เขาก็มี ชมรม มีกลุ่มอาชีพ OTOP อะไรเขาก็มี แต่ลุงมีอาชีพค้าขายอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้ไปสนใจ

อะไร”  

(ลุงปรีชา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ส าหรับคนที่อยู่เฉยๆอ่ะนะ ก็เห็นเขาจะมีมาบอกว่าเขามีสอนนะ ต้องไปฝึก ไปเรียนที่เทศบาล เขา

สอนให้ฟรี พอท าเสร็จ เขาก็ต้องมาหาที่ขายอีก ถ้าไปขายตลาดก็ต้องเสียค่าเช่าที่อีก หรือถ้าจะไม่ให้

เสียก็ต้องเดินขายตามบ้าน แล้วคนแก่อย่างเราๆจะไหวหรอ ใช่มะ”  

(ตาศร, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เขาประชุมกันที่นู่น เนี่ยเขามีเนี่ยตรงบ้านแถวนี้ เขาให้ไปสานตะกร้า ไอกระเป๋าอะไรเนี่ย เราท า

ไม่ได้หรอก ที่เทศบาลเขามีมาสอน แต่ต้องไปเรียนที่เทศบาล แล้วเราจะมีปัญญาไปหรอ เออ ถ้าเขา
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มาบอกๆที่บ้าน ท าอย่างนี้อ่า พอเวลาเราปวดหลังเอวเนี่ยนะ ต้องเอนหลังลงไป บางทีก็มุดหน้ายังนี้ 

อายุเรามันมากแล้ว ถ้าให้ไปท า เราไปท าไม่ได้หรอก เราก็คิดอยู่เรื่อยแหละ ใครๆเขาก็บอกไปเรียนสิ 

เขาไม่ได้เอาสะตังหรอก เรารู้ อยากไป แต่เราไปไม่ได้ มันก็ไม่ไกลหรอก แค่นี้เอง มันเดินไม่ไหว”  

(ยายปลูก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีการสอนนะ บ้านไหนที่ เขาเห็นว่ามีคนแก่ที่ ไม่ ได้ท าอะไร เขาก็จะไปแบบว่า ไปบอก ไป

ประชาสัมพันธ์ อย่างตาเนี่ยเขาไม่มาบอกหรอก มีลูกมีหลานเยอะแยะ” 

(ตาศักดิ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

1.5 การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ มีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิก ในแต่

ละชมรม อาจประมวลกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้ 1) กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เป็น

กิจกรรมที่ท ากันมาก 2) กิจกรรมนันทนาการ 3) กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 4) กิจกรรมออก

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ และกีฬา 5) กิจกรรมเสริมรายได้ 6) กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะต่างๆ ที่สมาชิก

สนใจ 7) กิจกรรมท่องเที่ยว 8) กิจกรรมการกุศล รวมทั้งสาธารณกุศล ที่ชมรมสามารถจะช่วยได้ และ

การกุศลที่ท าแก่เพ่ือร่วมชมรมที่ถึงแก่กรรม หรือการเยี่ยมไข้ เมื่อเพ่ือนสมาชิกเจ็บป่วย 9) กิจกรรม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ ยังมีกิจกรรมปลีกย่อยอีกมาก สมาชิกชมรมผู้สูงอายุแต่ละชมรม ควรมี

สัดส่วนช่วงอายุที่เหมาะสม ดังนี้  คืออายุ 50-59 ปี มีสัดส่วน 15% อายุ 60-69 ปี มีสัดส่วน 65% 

อายุ 70-80 ปี มีสัดส่วน 15% และอายุ 80+ ปี มีสัดส่วน 5% สัดส่วนดังกล่าว เป็นสัดส่วน

โดยประมาณ ด้วยแนวความคิดว่า การมีหลากหลายช่วงอายุ จะท าให้ชมรมมีสมาชิกที่ มีร่างกาย

แข็งแรง ช่วยด าเนินกิจกรรมของชมรม และมีแนวความคิดหลากหลาย ไม่ล้าสมัยจนเกินไป จะเป็นผล

ท าให้ชมรมมีศักยภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์โดยทั่วไปในที่สุด 

ด้วยปัจจุบันในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากแพรกมีผู้สูงอายุซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้ น

ไปเป็นจ านวนมาก เทศบาลต าบลปากแพรกจึงมีนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมตัวกัน

จัดตั้งชมรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการประสานงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่อ

กัน มีการสนับสนุนการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิกชมรม มีการส่ งเสริมสุขภาพ

กายและจิตใจของผู้สูงอายุ พาผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานเพ่ือน ามาปรับใช้กับทางชมรม เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลปาก

แพรกมีสมาชิก 350 คน มีการช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง โดยให้ผู้สมัครช าระพร้อมกันในวันที่

ยื่นใบสมัครตามอัตราที่ก าหนด  
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ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจกับทางชมรมผู้สูงอายุ เพราะกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น

และการเดินทางไปศึกษาดูงาน ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกาย เนื่องจากผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายไม่

แข็งแรง ไม่อยากเป็นภาระกับคนอ่ืนๆ จึงท าให้ผู้สูงอายุเป็นกังวลและไม่อยากพ่ึงพิง และมีผู้สูงอายุ

บางส่วนที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุแต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชักชวน  

รายละเอียดค าสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก 

“มีประมาณ 350 คน คือทางชมรมผู้สูงอายุเขาก็จะมีกิจกรรมเขาคือในวันจ่ายเบี้ย แล้วก็จะมีในส่วน

ของทางชมรมเองคือเขาจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน เขาท ากันเอง เหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน กิจกรรมของชมรมจะมีพาไปศึกษาดูงาน พาไปดูของแต่ละที่ว่าเขาท างานกันอย่างไร แล้ว

เราก็น ามาปรับใช้บูรณาการกับของเรา บางทีเราก็เอาพวกนี้แหละมาเป็นแนวคิดในการปฏิบัติ ถามว่า

เหมือนไปเที่ยวไหม มันก็ส่วนหนึ่ง แต่การไปมันก็ต้องไปประโยชน์กลับมา ไม่ใช่แล้วไปเที่ยวอย่างเดียว 

เราก็จะไม่พาไป เราก็จะถามว่าไปแล้วได้อะไรกลับมาบ้าง ต้องมีโจทย์มาตอบเรา ในเรื่องของปัญหา

อุปสรรคเรามีทุกกลุ่ม อย่างเรื่องของชมรมผู้สูงอายุ เราก็ต้องเข้าใจนะ เขาเป็นชมรมที่มีแต่คนแก่ บาง

ทีก็เหมือนกับเขาย้อนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง บางทีบางครั้งเราต้องคอยสนับสนุน อย่างคนที่เขา

เดินไม่ได้ เราต้องไปช่วย ไปคอยประคอง จะให้เขาเดินเองตลอดเลยมันท าไม่ได้ เพราะถ้าเอาจริงๆ ถ้า

เป็นชมรมเข้มแข็งเขาจะต้องเดินได้ ทีนี้เราต้องคอยไปดูเรื่อยๆ  

ค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าเก็บแรกเข้าครั้งเดียว  แล้วเขาจะมีช่วยในส่วนของถ้าเสียชีวิต และการเข้า

โรงพยาบาลซึ่งจะได้ปีละไม่เกิน 2-3 ครั้ง  

ทางชมรมผู้สูงอายุจะมี อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เขาจะมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ มี

ประมาณหลักร้อยเหมือนกัน อย่างกรณีเราจัดกิจกรรม คนกลุ่มนี้เขาก็จะลงมาช่วยเหมือนกับเขาสวม

หมวกหลายใบ คือเป็นทั้ง อผส. อสม. เขาจะจัดแบ่งกันเองว่า 1 คน ดูแลผู้สูงอายุก่ีคน”  

(เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

“ป้าก็ลงนะ แต่ไม่เห็นเขามาบอกเวลาไปไหน ชมรมเขาก็เอาทะเบียนบ้าน เอาอายุเรา เขาก็ให้เราไป

นู่นไปนี่ ไปไหว้พระอะไรอย่างนี้ แต่ป้าไม่เคยไปนะ จะว่าไปมันก็ดีนะ แต่ว่าเขาไม่เห็นเรียก คือคนที่

เอาเราลงเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาออกไปแล้ว พอมีคนใหม่เขาเข้ามา เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเรา พวกสมาชิกเก่าๆ 
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ส่วนค่าสมาชิกอ่า ตอนแรกอ่าเสียไป 100 ครั้งเดียว แล้วเขาก็ยังไม่เคยมาหาเราเลย มาถามอะไรเรา

เลย”  

(ป้าผา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มี ผมไม่ได้ร่วมกับเขาหรอก ไม่ได้ไป เขาไม่ได้บังคับ คนที่จะเข้าชมรมจะต้องมีร่างกาย เพราะเขา

จะต้องไปนู่นไปนี่ ต้องดูแลตัวเองได้นะ”   

(ลุงปรีชา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“พวกชมรมเนี่ยนะ เขาจะพาไปเที่ยว แต่ลุงก็ไม่เคยไป ไม่ได้เข้าร่วม ไว้ไปเที่ยวกับลูกๆ สนุกกว่า”  

(ลุงเดช, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ชมรมที่เห็นเขาท าก็ พวกดอกไม้จันทน ์แต่ป้าไม่ได้ไป แม่ก็ไม่ไปเพราะเขาไปไม่ไหว แล้วเขาก็จะมีพา

ไปเที่ยว พาคนแก่ไปเที่ยว คนที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้”  

(ป้ามี, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“นี่ก็เข้าชมรม เข้ากลุ่มผู้สูงอายุไว้ แต่ว่าเขาเก็บนะ เก็บคนละ 500 ก็บอกไม่ถูกนะ ไม่เสียทุกปี อย่าง

นี้นะ ค่าเขียนเขาเนี่ย 20 บาท แล้วก็เก็บเดือนละ 100 บาท ถึง 5 เดือน เขาพาไปที่ไหนๆ เขาพาไป 

เราไปไม่ได้อ่า แล้วเราจะไปยังไงอ่า อย่างเนี้ย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ฟรีหมด แต่นี่เราไปไม่ได้ มันก็ดีนะ 

แต่เราไปไม่ได้ เราพูดตรงๆ ว่าเราไปไม่ได้ ถ้าเราไป เราก็พูดตรงๆ เนี่ย เขามีคนดูแลนะ บางทีเราเข้า

ห้องนงห้องน้ ามันล าบาก อายุเรามากอ่ะ คือให้คนที่เขาแข็งแรงไปดีกว่า จริงไหม ทีนี้เราไปไม่ได้ จะ

ไปท าบุญเนี่ยนะ เขาพาไป ล าบาก มันไปล าบาก แต่เขาก็พูดกันว่า ชมรมผู้สูงอายุเนี่ยนะ ถ้าตายเขา

จะช่วยค่าศพ 2000 บาท จะจริงหรือยังไงไม่รู้ แต่เขาประชุมกันอย่างนั้น แต่เราก็ยังไม่รู้นะ”  

(ยายปลูก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

 

1.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 

จากการศึกษาเรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน

และผู้ยากไร้ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่พัฒนาของท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม ตามอ านาจหน้าที่ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ มาตรา ๑๖ แห่ ง

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม และประกอบกับกระทรวงมหาดไทยก าหนดนโยบายส าคัญในการปฏิบัติ
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ราชการ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

เทศบาลต าบลปากแพรกได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนและผู้สูงอายุ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งทางเทศบาลไม่ได้มี

อ านาจหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรง แต่สามารถลงพ้ืนที่ตรวจสอบตามค าร้องและส่งเรื่องไปให้กับทาง

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยของตนเอง

ท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ แต่บางส่วนที่พอจะทราบเรื่องดังกล่าวพบว่ามีในส่วนของกองทุน

หมู่บ้านที่จะคอยช่วยเหลือในด้านนี้  

 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก 

“สร้างบ้าน ท าไม่ได้ แต่จะมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อันนี้ก็จะเป็นของทาง 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อันนี้เขาจะครอบคลุมดูเรื่องทั้งหมด

เลย ตั้งแต่เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเนี่ย เขาจะมีเงินและมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องของ ซ่อมแซมบ้ าน 

ช่วยเหลือ ให้เบี้ย พาไปส่งสถานสงเคราะห์ บางทีทางเทศบาลก็ต้องหาทางช่วยผู้ยากไร้ ถึงเราจะไม่มี

อ านาจหน้าที่ในเรื่องพวกนี้ แต่เราสามารถส่งเรื่องไปให้ได้ คือเอาประวัติมา เค้าอยู่คนเดียวจริงๆ 

ถ่ายรูป เราก็ส่งรายชื่อไป ทาง พมจ.ก็จะลงมาส ารวจอีกครั้งหนึ่ง มาดู มาประเมิน เขาก็จะด าเนินการ

ตามคิว เพราะคนเยอะ ซึ่งก่อนที่เราจะท าเรื่องไปเราก็ต้องถามความยินยอมเขาก่อนว่าเขาต้องการ

ไหม ญาติพ่ีน้องโอเคไหม เราต้องตรวจสอบไปให้พมจ.ก่อนครั้งหนึ่ง”  

(เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์ผู้สูงอาย ุ

“ป้าก็ไม่แน่ใจนะ แต่ป้าว่าน่าจะมีนะ พวกสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ พวกคนไม่มีบ้านอ่า เทศบาลน่าจะมี

คนมาส ารวจ”  

(ป้าเล็ก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีนะ เขามีนะ มันเป็นกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเทศบาลไม่ได้ดูนะ จะมีพนักงานของกองทุนหมู่บ้านโดยตรง 

คือเขาก็จะเสนอขึ้นไป ถ้าหากว่าใครคนไหนไปบอกเขาอ่า บอกกับกองทุนหมู่บ้าน บอกว่าไม่มีบ้าน 
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อะไรอย่างนี้ เขาก็จะมาช่วย อันนี้น่าจะต้องเป็นคนไปแจ้งเอง แต่บางคนเขาก็เดินมาดู แต่ที่รู้ก็คือว่า 

เขามีมาสร้างอะไรอย่างนี้ ที่รู้ๆ นะ แล้วที่เราไม่รู้อีกต่างหาก”  

(ป้าผา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ไม่รู้อ่า เราก็ไม่รู้ เขามีอยู่แล้วนี่ พวกบ้านเอ้ืออาทรหรือบ้านพักคนชรารึป่าว” 

(ลุงปรีชา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ถ้าอย่างเราๆ มีบ้าน เขาก็ไม่ได้มาพูด มาถามอะไรนะ”  

(ลุงเดช, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เขาน่าจะมีคนเดินส ารวจนะ พวกท่ีแบบไม่มีบ้าน ที่แบบว่านอนข้างๆ ทางอะไรอย่างนี้ นี่ก็ไม่รู้นะ”  

(ป้ามี, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เขาน่าจะมีนะ ไม่รู้เหมือนกัน ตาก็ไม่เคยเห็น ต้องลองๆ ไปสอบถามคนอ่ืนๆดูนะ”  

(ตาศักดิ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

1.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

จากการศึกษาเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) คือเป็นกลุ่มบุคคล

ภายในชุมชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้วย

ความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน

พฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะน าเผยแพร่ความรู้ 

การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น 

การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยา

และเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการ การฟ้ืนฟู

สภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยก าหนดจ านวนอาสาสมัคร

สาธารณสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉลี่ย จะแบ่งได้ดังนี้ พื้นที่ชนบท : อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคา

เรือน พ้ืนที่เขตเมือง : เขตชุมชนหนาแน่น (ชุมชนตลาด) ไม่มี อสม., เขตชุมชนแออัด อสม. 1 คน ต่อ 

20 - 30 หลังคาเรือน, เขตชุมชนชานเมือง อสม. 1 คน ต่อ 8 - 15 หลังคาเรือน ดังนั้น ในหมู่บ้าน/

ชุมชนหนึ่งๆ อาจมีจ านวน อสม. ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ านวนหลังคาเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ 

โดยทั่วไปจะมี อสม. ประมาณ 10 - 20 คนต่อหมู่บ้าน ซึ่งผู้ที่จะท าหน้าที่ อสม. ได้นั้นนอกจากจะมี

คุณสมบัติตามที่ก าหนดแล้ว จะต้องผ่านการคัดเลือกอีกด้วย 
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จากการสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก พบว่า โดยส่วนมากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

จะลงพ้ืนที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการร่วมกับเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตาม

ข้อก าหนดหรือตามค าร้องที่ได้รับ และมีจ านวนอสม.ตามสัดส่วนของประชาชนในแต่ละหมู่  โดยใน

การลงพ้ืนที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

และมีการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และพบว่าในการลงพ้ืนที่ถ้าปัญหาที่พบเกินความสามารถ

ของทางเทศบาล ทางเทศบาลก็จะส่งต่อปัญหาให้กับหน่วยงานที่รองรับในเรื่องต่างๆ ต่อไป  

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับการตรวจสุขภาพจากการลงพ้ืนที่ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข

ประจ าหมู่บ้านและมีความพึงพอใจ เนื่องจาก ไม่ต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ก็สามารถรู้ได้ว่า

ตนเองมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร อีกทั้งสามารถฝากเรื่องร้องเรียนไปให้กับเทศบาลต าบลปาก

แพรกรับทราบโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงเทศบาลได้อีกด้วย 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก 

“ในส่วนของเยี่ยมบ้านเนี่ย มันก็จะมีหลายกลุ่ม อสม. มีชมรมผู้สูงอายุด้วย อย่างเทศบาลเนี่ยจะเยี่ยม

บ้านหรือเข้าไปตรวจสอบตามค าร้อง คือเค้าจะมาเขียนบอกว่าขอความช่วยเหลือ บางครั้งก็เป็นคนที่

บ้าน เพราะทางเทศบาลไม่มีทางรู้ได้ ทางเราก็ลงไปตรวจสอบ อันไหนที่เราท าได้เราก็ช่วย บางครั้งถ้า

มันเกินความสามารถของเทศบาลเราก็ส่งต่อ เพราะจะมีหน่วยงานที่รองรับอีกทีหนึ่ง บางทีบางครั้งเรา

ก็ไปตรวจสอบ กรณีน้ าท่วมเราก็ลงไปตรวจสอบร่วมกันกับทางสาธารณสุข และแต่ละหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่กองสวัสดิการอย่างเดียว มันจะเป็นองค์รวมทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต กองช่าง อันไหนเสียหายเยอะก็ต้องช่วยเหลือ ต้องดูแต่ละเคสไป

การลงพ้ืนที่ก็จะเจอผู้สูงอายุทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดี เขาก็ว่าว่าบางครั้งก็แบบมาติดต่อเทศบาลแล้วก็ไม่รู้เรื่อง

อะไรเลย ทางเราก็เลยถามป้าว่า ป้ามาติดต่อส่วนไหน อะไร ยังไง เรื่องเอกสารบางทีเค้าไม่ค่อยเข้าใจ 

ป้าต้องได้เดือนนี้นะ เค้าก็แบบว่าท าไมไม่เห็นได้เลย ก็เลยบอกไปว่าป้า ป้าดูนะ ป้าต้องได้เดือนนี้นะ

อีกรอบ 2 รอบกว่าจะเข้าใจกัน ซึ่งบางทีเราไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียว เราก็มีหลายเรื่องที่ได้กลับมา แต่

ถ้าเจอผู้สูงอายุที่ดีกับเราเค้าก็แบบมาชวนกินนู่นไหมนี่ไหม เค้าก็เหมือนญาติผู้ใหญ่เรา ต่อไปเราก็ต้อง

แก่”  

(เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 
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รายละเอียดค าสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 

“เทศบาลไม่ค่อยมีหรอก ส่วนมากจะมีพวก อสม. มากกว่า อสม. จะมีหมอมา เขาเรียกอะไร เขาก็ไม่

เชิง เหมือนมาถามว่าเป็นอะไรบ้าง มาดูยังงี้ เราก็อุ่นใจ”  

(ป้าโค ค าพิมพ์, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มี พวก อสม. เข้ามาดูแลตามบ้าน มาส ารวจข้อมูล มาตรวจสุขภาพอะไรแบบนี้ เวลามาป้าก็เอาน้ า 

เอาอะไรให้กิน แลกกัน เขามาดูแลเรา เราก็ดูแลเขา”  

(ป้าเล็ก, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“มีๆ ๆ เป็น อสม. มาเดือนหนึ่ง เขาขี่รถเครื่องมา เขามาถามแค่นั่นๆ แล้วเขาก็ไป มีหมอมา เขาก็จะ

มาบอก มาประชาสัมพันธ์ ให้ไปตรวจที่เทศบาล แล้วแต่ว่ามีหมอจากกรุงเทพมา ของจังหวัดมา ที่อ่ืน

มา ให้ไปตรวจสุขภาพ เขาก็จะบอกว่ายังไม่ต้องกินข้าวไปละอะไรอย่างนี้ เราก็รู้สึกดีที่เขามาเป็นห่วง

สุขภาพคนในชุมชน”  

(ป้าผา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“จดรายชื่อ จดอะไรทุกอย่าง เขามาบอก ชวนบอก คนแก่อย่างผมนี่เขาไม่ไปหรอก มันหมดวัยแล้ว 

60 แล้วเขาไม่เอา”  

(ลุงปรีชา, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“ก็มีมาสอบถาม วัดความดัน ถามความเป็นอยู่ของเราอ่านะ มันก็ดี บางทีเราไม่ได้ไปตรวจอะไรเลย 

พอเค้ามาตรวจก็ท าให้เราสบายใจขึ้น”  

(ลุงเดช, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

“เขาก็จะมาส ารวจอ่า ส ารวจเรื่อยไป ทุกๆ บ้าน ก็ดีนะ เวลามีหมอมา เขาก็จะคอยมาบอกให้ไปตรวจ

สุขภาพ ที่อนามัยบ้าง ที่เทศบาลบ้าง”  

(ตาศร, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
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ส่วนที่ 2 ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ในการ

ดูแลผู้สูงอายุ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง และสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์กรที่เป็นโอกาส อุปสรรค มีผลการศึกษาดังนี้ 

2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรก 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรก โดยพิจารณาจาก

แนวคิด/หลักการ STEPG อันประกอบด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง 

ภูมิศาสตร์ พบว่า 

1. สภาพสังคมและวัฒนธรรม   

จากการศึกษาเรื่องสภาพสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ด้วยการที่เป็นสังคมชนบท ระดับ

การศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของผู้สูงอายุ อยู่ในระดับต่ า แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม 

ท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสนิทคุ้นเคย มีการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

ช่วยให้การกระจายข่าวสารของเจ้าหน้าทีร่วดเร็วมากขึ้น  

2. เทคโนโลยี   

จากการศึกษาเรื่องเทคโนโลยี พบว่า ความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร

หรือเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ เฟสบุ๊คและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง 

ๆ จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น แต่ทางเทศบาลต าบลปากแพรกไม่ประสบ

ความส าเร็จในการน ามาใช้ในการสื่อสารกับผู้สูงอายุ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น ผู้สูงอายุจะไม่ค่อยให้

ความสนใจกับเทคโนโลยีต่างๆ มากนัก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กๆ หรือวัยหนุ่มสาวเท่านั้น ใน

ความเป็นจริงแล้ว ตัวผู้สูงอายุเองก็สามารถเข้าถึงสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการที่ทาง

เทศบาลใช้ส่วนใหญ่จะมี 2 ช่องทาง คือ เสียงตามสายและใช้รถเก็บขยะในการช่วยประชาสัมพันธ์

และแจกแผ่นพับ ใบปลิว  

3. เศรษฐกิจ   

จากการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ พบว่า สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปากแพรก

ก าลังได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะน าไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท าให้มีเอกชนเข้ามาลงทุนและให้เงินงบประมาณสนับสนุน  ทาง
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เทศบาลต าบลปากแพรกจึงมีการจัดสรรงบประมาณมาช่วยในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น 

และเทศบาลต าบลปากแพรกก็ยังได้เงินอุดเงินจากทางรัฐบาลเพ่ิมมากขึ้นจากการที่มีประชาชนย้าย

เข้ามาอยู่ในพื้นท่ี  

4. การเมือง   

จากการศึกษาเรื่องการเมือง พบว่า ปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการประกาศในเรื่องของ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 การปรับนโยบายของเทศบาลต าบลปากแพรกตามรัฐบาลส่งผลให้การตัดสินใจในการ

ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุเป็นไปได้โดยง่าย ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ

สนับสนุนในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ การบริการทางการแพทย์  การส่งเสริม

ประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย

แก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

5. ภูมิศาสตร์   

จากการศึกษาด้านภูมิศาสตร์ พบว่า จากการแบ่งเขตพ้ืนที่ในอดีต เทศบาลต าบลปาก

แพรกมีทั้งหมด 13 หมู่ ซึ่งมีบางหมู่ของเทศบาลต าบลปากแพรกอยู่ห่างไกลออกไป ได้แก่ หมู่ 1 ลิ้น

ช้าง หมู่ 2 เขาแหลม และหมู่ 12 ลุ่มดงกระเบา ท าให้การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกิด

ความยากล าบาก อีกทั้งท าให้การดูแลผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง การอยู่ใกล้ชิดกันทุกหมู่จะช่วยให้เทศบาล

ต าบลปากแพรกรู้ความต้องการของผู้สูงอายุ และยังมีโอกาสที่ประชาชนหรือผู้สูงอายุในท้องถิ่นจะเข้า

มามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 

สรุปสภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรกในการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ ได้

ว่า จากแนวคิด STEP-G พบว่ามีโอกาสขององค์กร 3 ด้านได้แก่ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

การเมือง และอุปสรรคขององค์กรมี 2 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์ 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์ของเทศบาลต าบลปากแพรก 

“ผู้สูงอายุเขาจะมีการบอกต่อๆกัน ในเรื่องของข่าวมันจะไปไว สมมติว่าการขึ้นทะเบียนนะเขาอายุ 59 

ปีเดียวกัน แต่คนละเดือน เพราะพอสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่ก็จะต้องปรับช่วงอายุแต่ละคน บางคน

บอกว่าอ่าวฉันได้ 700 แล้วนะ แต่บางคนก็แบบว่าเกิดปีเดียวกันแต่ท าไมไม่ได้ คือเค้าก็จะมีการพูดคุย

กันตลอดอยู่แล้วส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยหรือสิ่งที่เขาจะได้รับ หรือก็จะมีทาง
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อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรืออสม.หรือทางชมรมผู้สูงอายุที่เป็นกระบอกเสียงอีกทางหนึ่งของทาง

เทศบาลในการประชาสัมพันธ์ ทั้งทางก านันผู้ใหญ่บ้าน พอมีใครมาขึ้นทะเบียนเค้าก็จะประชาสัมพันธ์

ให้เรา หรือถ้าใครที่อายุ 59 ปี ทางเทศบาลก็จะส่งหนังสือไปตามบ้านเลยว่าถึงเกณฑ์ที่คนจะขึ้น

ทะเบียนแล้วนะ ถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีผู้สูงอายุเขาไม่รู้หรอก แต่มันจะมีรถเสียงตามสายและเรา

จะมีคือ รถขยะเนี่ย เขาจะต้องไปเก็บขยะตามบ้านอยู่แล้วทางเทศบาลก็จะท าเป็นตาราง แล้วก็

ก าหนดวันไว้ให้ ว่าวันไหนมีตัดผม เสริมสวยหรือกิจกรรมอะไรพวกนี้ ก็ให้รถขยะไปเหน็บตามบ้าน 

แล้วอย่างวันมารับเบี้ยยังชีพเนี่ย ตอนเขามารับบัตรคิวเราก็แจกให้เขาไปเลย เรื่องของงบประมาณก็มี

งบสนับสนุนจากเอกชน ซึ่งก็มีบ้าง มีเงินอุดหนุนของทางรัฐบาลเค้าจะให้เป็นรายหัว ค านวณจาก

ประชากรทั้งหมด ไม่เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ คือเค้าก็จะก าหนดวัตถุประสงค์มาว่าจะให้ใช้ท าอะไร ถ้าไม่

ก าหนดก็จะอยู่ในทั่วไป ทางเราก็จะจัดสรรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนเรื่องของสิทธิประโยชน์ 

ทางพรบ.ผู้สูงอายุที่ทางรัฐบาลเขาประกาศออกมาส าหรับผู้สูงอายุ เค้าก็ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ

มากขึ้น ทุกวันนี้เขาให้มีโครงการ มีกิจกรรมอะไรบ้าง ทางท้องถิ่นอะไรแบบนี้ เค้าก็ส่งไปให้อ าเภอต้อง

รายงาน ว่าผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแต่ละท้องที่ ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ท าอะไรให้เค้าบ้าง แล้ว

ก็มีส่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการว่ามีทางลาดเอียงไหม ตามสถานที่ต่างๆ มีห้องน้ าผู้สูงอายุผู้พิการไหม 

การอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนมาก สมัยก่อนผู้สูงอายุเค้าให้ความส าคัญน้อย

ไม่ว่าจะสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การเข้าโรงพยาบาล สมัยนี้ไม่ต้องต่อคิว มีช่องพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ 

ในเรื่องการแบ่งเขตพ้ืนที่ก็เป็นปัญหามากแต่ส าหรับบางหมู่นะ คือปากแพรกเนี่ยมีทั้งหมด 13 หมู่ คือ

เค้าจะล้อมเมือง เมืองจะเป็นไข่แดง ปากแพรกเป็นไข่ขาว หมู่ที่กระเด็นออกไปคือ หมู่ 1 ลิ้นช้าง หมู่ 

2 เขาแหลม และหมู่ 12 ลุ่มดงกระเบา มันก็เป็นปัญหาแบบองค์รวมอ่า เรื่องการแบ่งเขตเพราะ

เมื่อก่อนเทศบาลเมืองก็อยู่ต าบลปากแพรก เทศบาลต าบลปากแพรกเมื่อก่อนก็เป็น อบต.อยู่ แต่ทุก

วันนี้เศรษฐกิจในเมืองมันขยายตัวไม่ได้แล้ว มันก็เริ่มขยับออกมาข้างนอกแล้ว ที่ดินแพงขึ้น ที่อยู่อาศัย

ต่างๆ เริ่มเข้ามา” 

(นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

2.2 สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรก 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยพิจารณาจากแนวคิด/หลักการ 5M อัน

ประกอบด้วยทรัพยากรบุคคล รูปแบบการบริหารจัดการ ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร  วัสดุอุปกรณ์

และงบประมาณ  พบว่า 
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1. ทรัพยากรบุคคล  

จากการศึกษาเรื่องทรัพยากรบุคคล พบว่า เจ้าหน้าที่ในกองสวัสดิการมีไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการในการให้บริการผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท าให้ต้องมีเจ้าหน้าที่

จากกองอ่ืนๆเข้ามาช่วยดูแล แต่เนื่องจากผู้บริหารมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ มี

การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของบุคลากรอยู่เสมอ ท าให้บุคลากร

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบการบริหารจัดการ  

จากการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ พบว่า ทางเทศบาลได้มีการจัดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการแบ่งส่วนงานออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้ง่ายในการติดต่อ

ประสานงานกับประชาชนในพ้ืนที่ แต่เนื่องด้วยผู้สูงอายุบางส่วนมีการศึกษาน้อยหรือมีความ

เสื่อมสภาพทางร่างกาย เช่น สายตา ท าให้ไม่เข้าใจในวิธีการเหล่านี้ แต่ทางเทศบาลก็มีความยินดีใน

การให้บริการจึงใช้วิธีการสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการและแนะน าวิธีการใช้

บริการหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆ 

3. ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร  

จากการศึกษาเรื่องค่านิยมร่วมหรือวัฒนธรรมองค์กร พบว่า นายกเทศมนตรีเทศบาล

ต าบลปากแพรกให้ความส าคัญกับเรื่องของผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่ เป็นอย่างมาก ท าให้

บุคลากรในองค์กรมีแรงผลักดันในการท างาน เปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนเกิดความ

เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอายุอย่างสุดความสามารถ ไม่เบื่อหน่ายในการให้บริการ ท าให้

รูปแบบการท างานขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. วัสดุอุปกรณ์  

จากการศึกษาเรื่องวัสดุอุปกรณ์ พบว่า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือการบริหารงานในการดูแล

ผู้สูงอายุรวมถึงสถานที่ต่าง ๆ เช่นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และช่องทางการรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ ทางเทศบาลมีความเพียงพอในการใช้จ่ายหรือบริหารจัดการ เช่น กระดาษที่ใช้ท าแผ่นพับ 

ใบปลิว เวลาด าเนินการไม่ได้น ามาใช้เท่าที่ควร เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของ

เอกสารต่างๆ จะใช้การฟังจากการประชาสัมพันธ์และเสียงตามสายมากกว่า  
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5. งบประมาณ  

จากการศึกษาเรื่องงบประมาณ พบว่า เทศบาลต าบลปากแพรกมีการวางแผนค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบ ารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรม

อันดี ทั้งในกรณีที่ด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานอ่ืน โดยให้เบิกตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และ

เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด โดยค านึงถึงฐานะการคลังของเทศบาลเป็นส าคัญ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ท าให้งบประมาณเพียงพอต่อความต้องการใน

การจัดสรรโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ  

สรุปสภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรกในการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุได้ว่า 

จากแนวคิด 5M พบว่ามีจุดแข็งขององค์กร 4 ด้านได้แก่ รูปแบบการบริหารจัดการ ค่านิยมร่วม/

วัฒนธรรมองค์กร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ และมีจุดอ่อนขององค์กรมี 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียดค าสัมภาษณ์ของเทศบาลต าบลปากแพรก 

“เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ มี 6 คน ซึ่งมันไม่พอหรอก แต่ด้วยหลักเกณฑ์หลายๆอย่าง เค้าจะค านวณ

จากคนในองค์กรแล้วเงินเบี้ยจัดสรร ซึ่งวันรับเบี้ยยังชีพกองสวัสดิการจะอยู่ตรงนั้นทั้งหมดและจะมี

การขอความร่วมมือจากกองอ่ืนๆมาช่วย อย่างตรงสารพัดช่าง เราก็ต้องกลางเต้นให้เขา อย่างผู้สูงอายุ

กับผู้พิการก็จะมีพ่ี 2 คน ส่วนในเรื่องของเด็กและเยาวชนก็จะแบ่งไป แบ่งเป็นงาน คือผู้บริหารของ

เรา มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ มีการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรอยู่เสมอนะ ท าให้เกิดการ

พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนในการให้บริการจริงๆ  แล้วเนี่ย 

เราก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการติดต่ออยู่แล้ว อย่างผู้สูงอายุเนี่ย อันดับแรกเวลาเค้าเข้ามา เขาก็ไม่

รู้หรอกว่าจะต้องไปติดต่อห้องไหน ถึงเรามีป้ายบอก เขาก็ไม่รู้ เขาไม่ดู เขาก็จะใช้วิธีการสอบถาม

เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าจะติดต่อเรื่องนี้ ต้องไปติดต่อที่ห้องไหน หรือบางทีเวลา

ผู้สูงอายุมาเนี่ย เจ้าหน้าที่ก็จะถามก่อนแล้ว ว่ามาติดต่อเรื่องอะไร บางครั้งเค้าก็หูตึง เค้าไม่ได้ยิน คือ

ปัญหาคือพูดไม่รู้เรื่อง เช่นบางคนแก่แล้ว มาติดต่อเค้าก็งง ก็ต้องพูดวนไปวนมา เค้าก็งง อะไรแบบนี้ 

แต่ทางนายกให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุมากอยู่นะ เพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้น

ไปเนี่ย เขาจะมีเงินให้ต่างหาก ส่วนตัวของเขาเอง อย่างรายละ1หมื่น คนไหนมาไม่ไหวก็ให้เอาเอกสาร

มายืนยันว่าเป็นอะไรกับผู้สูงอายุ เค้าเพ่ิงให้เมื่อปี 59 เนี่ยประมาณ 7-8 ราย อย่างผู้พิการ ทางชมรม

เขาก็ให้ คนละ 500 บาท หมดไปหลายหมื่นเหมือนกัน และอีกเรื่องที่ประชาชนมักจะถามคือท าไม

ทางเทศบาลถึงไม่ท าอาคารใหม่ แบบหลายๆ ชั้นไปเลย ไม่ต้องมาแยกเป็นอาคารๆ ไป ผู้บริหารกับ
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เจ้าหน้าที่ของเราก็มองว่าเราจะท าท าไม เราไปท าให้ประชาชนก่อนไม่ดีกว่าหรอ เจ้าหน้าที่ เขาก็อยู่

อย่างนี้ไปก่อน เจ้าหน้าที่เขายังท างานกันได้อยู่ ตรงไหนไม่ดีหรืออะไรก็ต่อเติมเอา เอาเงินที่จะสร้าง 

20-30 ล้าน ไปลงให้กับประชาชนให้หมดก่อนดีกว่า ถนนหนทาง ระบบน้ า ระบบไฟ ถ้าลงครบ

หมดแล้วเนี่ย ต่อไปเค้าก็คงจะต้องสร้าง เรื่องของวัสดุอุปกรณ์เพียงพอนะ เพราะว่าเวลาเราจะตั้ง

โครงการเราก็จะเบิกไป อย่างผู้สูงอายุเขาไม่ได้ใช้อะไรมากมายอยู่แล้ว กระดาษอะไรพวกนี้ แล้วก็

อย่างพวกผู้สูงอายุเนี่ย ถ้าไม่มีแจกของอะไรนะ เขาก็ไม่มาหรอก เอาเป็นว่าประชาชนทั่วไปเลยดีกว่า 

ถ้าบอกว่าไม่มีแจกของนะ ไม่มีใครมาเลย เชื่อได้ ส่วนเรื่องเงินงบประมาณต่างๆ เพียงพอ คือเค้า

จัดสรรมาเลยว่าให้ใช้อะไรบ้าง มันจะไม่มีขาด อย่างรายได้งบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนนะ เบ็ดเสร็จ

เลย เช่น รายรับ 103 ล้าน รายจ่าย 102 ล้าน” 

(นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก, ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ใน

การดูแลผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

และศึกษาศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนายกเทศบาลต าบลปากแพรก เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 

และผู้สูงอายุที่มีชื่อในทะเบียนบ้านชุมชนหัวนาล่างเขตเทศบาลต าบลปากแพรก เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรน าไปใช้ประกอบการวางแผนก าหนดนโยบาย แนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ

ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศึกษาต่อไป ซึ่งสามารถ

สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 10 ราย พบว่า ผู้สูงอายุไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับ ในเรื่อง การ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้

ยากจนและผู้ยากไร้ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทราบว่าตนเองได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น  

1.1 การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรร

ให้แก่ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546 โดยเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลปากแพรก

มีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพหรือยื่นความประสงค์ จ านวน 2,148 ราย โดยจ านวนเงินที่ได้รับจะแบ่ง

ตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับเบี้ยยังชีพที่ได้รับ ช่องทางการรับเงิน 
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จะมี 4 ช่องทางตามข้อก าหนด แต่จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ พบว่ามีการรับเงินผ่าน 3 ช่องทาง

เท่านั้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ช่องทางที่เทศบาลไม่แนะน าให้ใช้คือ

การรับเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ การไปรับเงินสดจะรับในวันอังคาร

สัปดาห์แรกของทุกเดือน ส่วนผู้สู งอายุที่ต้องการรับ เงินผ่านบัญชีธนาคารต้อง มีบัญชีของ

ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ จะมีทั้งท า

หนังสือส่งไปทางก านันผู้ใหญ่บ้าน มีป้ายติดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซต์ของ

เทศบาลต าบลปากแพรก ซึ่งขั้นตอนการท างานต่างๆ ถูกจัดเป็นระบบ ท าให้ผู้ไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เข้าใจได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนปัญหาที่ทางเทศบาลพบจะเป็นปัญหาในเรื่องของการรับเงิน

ผ่านบัญชีธนาคารเนื่องจากจะได้รับช้ากว่าการรับเงินสดด้วยตนเอง ปัญหาเรื่องเอกสารและเรื่องการ

มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนรับเงินแทนทุกกรณี  

1.2 การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 

การด าเนินการจัดกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่นอกจากจะท าให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทางสังคมที่เพ่ิมข้ึน การได้มี

กิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้เกิดการคลายเหงาและท าให้มีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมที่ทาง

เทศบาลต าบลปากแพรกจัดขึ้นจะเป็นไปตามประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันพ่อ วัน

แม่ นอกเหนือจากกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้ มีการนวดเพ่ือสุขภาพ เสริม

สวยและอาหารว่าง โดยจะจัดในวันที่ไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงกับวันอังคารสัปดาห์แรกของทุก

เดือน เหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือผู้ที่เดินทางไปรับเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จากการ

สัมภาษณ์ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้

บริการเสริมสวยมากที่สุด มีผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม ได้แก่ผู้พิการ ผู้ที่รับเงินผ่านบัญชี

ธนาคาร และผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น และมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้จัดที่

เทศบาลต าบลปากแพรก ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ โดยจะมีกลุ่มหรือชมรมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม

ในวันจัดกิจกรรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุ และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น  

1.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมสุขภาพที่ได้ด าเนินการให้กับผู้สูงอายุ ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพ การ

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ล้วนอยู่ในมาตรการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุ

ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาล



64 
 

ต าบลปากแพรกจึงได้มีการบริการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในวันรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลต าบลปาก

แพรก ผู้ที่เดินทางสะดวกก็จะสามารถไปรับบริการได้ บางครั้งจะมีหมอจากโรงพยาบาลหรือจังหวัด

มาตรวจสุขภาพให้ที่เทศบาล ซึ่งทางเทศบาลก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมาเข้าร่วมการตรวจ

สุขภาพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในบริการการตรวจสุขภาพ แต่มีบางส่วนที่ไม่ได้เข้ารับการ

ตรวจสุขภาพ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัญหาสุขภาพและมีตารางนัดของแพทย์อยู่แล้ว และ

จะมีในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพตามที่อยู่อาศัย และ

มีการสร้างสถานที่ไว้ส าหรับออกก าลังกาย มีเครื่องออกก าลังกายตามชุมชนที่มีลานกีฬา แต่ผู้สูงอายุ

ไม่ค่อยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ  

1.4 การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าในผู้สูงอายุ 

ควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทางเทศบาลต าบลปากแพรกจึงได้มีการส่งเสริม

อาชีพให้กับชาวบ้านทุกคน ซึ่งไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใดขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากไม่รู้ว่าสินค้าท่ีได้จากการไปเรียนจะน าไปขายที่ใด แต่

แท้ที่จริงแล้วทางเทศบาลมีตลาดไว้รองรับสินค้าจากการส่งเสริมอาชีพดังกล่าว และผู้สูงอายุบางส่วน

ไม่ทราบว่ามีการส่งเสริมอาชีพ เนื่องจากมีอาชีพเป็นของตนเองและมีลูกหลานเลี้ยงดู การส่งเสริม

อาชีพที่ทางเทศบาลต าบลปากแพรกจัดขึ้น ได้แก่ การสานตะกร้าและการท าประคบสมุนไพร ในการ

เข้าร่วมต้องไปที่เทศบาลเท่านั้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาสอน ซึ่งการส่งเสริมอาชีพนี้จะเหมาะกับผู้ที่มี

สุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงจะสามารถไปเรียนได้ ท าให้มีผู้สูงอายุบางส่วนไม่สะดวกในการเดินทางไป

ฝึกอาชีพ เนื่องจากปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

1.5 การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ มีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของสมาชิกในแต่

ละชมรม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุแต่ละชมรม ควรมีสัดส่วนช่วงอายุที่ เหมาะสม เพ่ือที่ว่าการมี

หลากหลายช่วงอายุ จะท าให้ชมรมมีสมาชิกที่มีร่างกายแข็งแรง ช่วยด าเนินกิจกรรมของชมรม และมี

แนวความคิดหลากหลาย ไม่ล้าสมัยจนเกินไป จะเป็นผลท าให้ชมรมมีศักยภาพ และประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ด้วยปัจจุบันในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากแพรกมีผู้สูงอายุซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบู รณ์ขึ้นไปเป็น

จ านวนมาก เทศบาลต าบลปากแพรกจึงมีนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมตัวกันจัดตั้ง

ชมรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการประสานงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน มี
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การสนับสนุนการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิกชมรม แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ให้

ความสนใจกับทางชมรมผู้สูงอายุ เพราะกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นและการเดินทางไปศึกษาดูงาน ต้องมี

การเคลื่อนไหวร่างกาย เนื่องจากผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่อยากเป็นภาระกับคนอ่ืนๆ 

จึงท าให้ผู้สูงอายุเป็นกังวลและไม่อยากพ่ึงพา ทางชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลปากแพรกมีสมาชิก 

350 คน มีการช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง โดยให้ผู้สมัครช าระพร้อมกันในวันที่ยื่นใบสมัครตาม

อัตราที่ก าหนด มีผู้สูงอายุบางส่วนที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุแต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชักชวน  

1.6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ พบว่า 

ทางเทศบาลต าบลปากแพรกได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

และผู้สูงอายุ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้

ยากจนและผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิ

ดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยของตนเองท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ ซึ่งแท้จริงแล้วทาง

เทศบาลก็ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรง แต่สามารถลงพ้ืนที่ตรวจสอบตามค าร้องและส่งเรื่อง

ไปให้กับทางส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดได้ แต่มีผู้สูงอายุบางส่วนที่พอจะ

ทราบเรื่องดังกล่าวพบว่ามีในส่วนของกองทุนหมู่บ้านที่จะคอยช่วยเหลือในด้านนี้  

1.7 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรืออสม. เป็นกลุ่มบุคคลภายในชุมชนที่ได้รับการ

อบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละต่อ

ประชาชนในหมู่บ้าน จากการสัมภาษณ์เทศบาลต าบลปากแพรก พบว่า โดยส่วนมากอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุจะลงพ้ืนที่ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการร่วมกับเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

ตามข้อก าหนดหรือตามค าร้องที่ได้รับ และมีจ านวนอสม.ตามสัดส่วนของประชาชนในแต่ละหมู่ โดย

ในการลงพ้ืนที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ช่วยเหลือและมีการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น โดยจะใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และมีการลง

พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พบว่าในการลงพ้ืนที่ถ้าปัญหาที่พบเกินความสามารถของทางเทศบาล 

ทางเทศบาลก็จะส่งต่อปัญหาให้กับหน่วยงานที่รองรับในเรื่องต่างๆ ต่อไป ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับ

การตรวจสุขภาพจากการลงพ้ืนที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและมีความพึงพอใจ 

เนื่องจาก ไม่ต้องไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ก็สามารถรู้ได้ว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่ างไร 
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อีกทั้งสามารถฝากเรื่องร้องเรียนไปให้กับเทศบาลต าบลปากแพรกรับทราบโดยไม่ต้องเดินทางไปถึง

เทศบาลได้อีกด้วย 

ส่วนที ่2 สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

จากการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า 

สภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปากแพรกแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การวิเคราะห์ศักยภาพ

ของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรก 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและภูมิศาสตร์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น

นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. สภาพสังคมและวัฒนธรรม  

ด้วยการที่เป็นสังคมชนบท ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของผู้สูงอายุ อยู่ใน

ระดับต่ า แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม ท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนมีความสนิทคุ้นเคย มีการ

พูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ช่วยให้การกระจายข่าวสารของเจ้าหน้าที่

รวดเร็วมากขึ้น 

2. เทคโนโลยี  

ความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารหรือเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อินเตอร์เน็ต 

โทรศัพท์ เฟสบุ๊คและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ จะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

และท่ัวถึงมากขึ้น แต่ทางเทศบาลต าบลปากแพรกไมป่ระสบความส าเร็จในการน ามาใช้ในการสื่อสาร

กับผู้สูงอาย ุเนื่องจากในสมัยก่อนนั้น ผู้สูงอายุจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเทคโนโลยีต่างๆ มากนัก 

เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของเด็กๆ หรือวัยหนุ่มสาวเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว ตัวผู้สูงอายุเองก็สามารถ

เข้าถึงสังคมออนไลน์เหล่านี้ได้เช่นกัน ซ่ึงวิธีการทีท่างเทศบาลใช้ส่วนใหญ่จะมี 2 ช่องทาง คือ เสียง

ตามสายและใช้รถเก็บขยะในการช่วยประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับ ใบปลิว  
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3. เศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจบริเวณเทศบาลต าบลปากแพรกก าลังได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญมาก

ขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะน าไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท าให้มี

เอกชนเข้ามาลงทุนและให้เงินงบประมาณสนับสนุน ทางเทศบาลต าบลปากแพรกจึงมีการจัดสรร

งบประมาณมาช่วยในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุมากข้ึน และเทศบาลต าบลปากแพรกก็ยังได้เงิน

อุดเงินจากทางรัฐบาลเพ่ิมมากข้ึนจากการที่มีประชาชนย้ายเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่  

4. การเมือง  

ปัจจุบันทางรัฐบาลได้มีการประกาศในเรื่องของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 การปรับนโยบายของเทศบาลต าบล

ปากแพรกตามรัฐบาลส่งผลให้การตัดสินใจในการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุเป็นไปได้โดยง่าย ผู้สูงอายุมี

สิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การสงเคราะห์เบี้ยยัง

ชีพ การบริการทางการแพทย์  การส่งเสริมประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ

การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

5. ภูมิศาสตร์  

 จากการแบ่งเขตพ้ืนที่ในอดีต เทศบาลต าบลปากแพรกมีทั้งหมด 13 หมู่ ซึ่งมีบางหมู่ของ

เทศบาลต าบลปากแพรกอยู่ห่างไกลออกไป ได้แก่ หมู่ 1 ลิ้นช้าง หมู่ 2 เขาแหลม และหมู่ 12 ลุ่มดง

กระเบา ท าให้การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เกิดความยากล าบาก อีกทั้งท าให้การดูแล

ผู้สูงอายุไม่ทั่วถึง การอยู่ใกล้ชิดกันทุกหมู่จะช่วยให้เทศบาลต าบลปากแพรกรู้ความต้องการของ

ผู้สูงอายุ และยังมีโอกาสที่ประชาชนหรือผู้สูงอายุในท้องถิ่นจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา

แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 

2.2 สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรก 

จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ ทรัพยากรบุคลากร รูปแบบการ

บริหารจัดการ ค่านิยมร่วม วัสดุอุปกรณ์และเงิน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

เป็นนายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ทรัพยากรบุคคล  
เจ้าหน้าที่ในกองสวัสดิการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะในวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท าให้ต้องมีเจ้าหน้าที่จากกองอ่ืนๆเข้ามาช่วยดูแล แต่เนื่องจาก
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ผู้บริหารมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถทักษะของบุคลากรอยู่เสมอ ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบการบริหารจัดการ  
เทศบาลต าบลปากแพรกได้มีการจัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างชัดเจน มีการแบ่ง

ส่วนงานออกเป็นส่วนๆ เพ่ือให้ง่ายในการติดต่อประสานงานกับประชาชนในพ้ืนที่ แต่เนื่องด้วย

ผู้สูงอายุบางส่วนมีการศึกษาน้อยหรือมีความเสื่อมสภาพทางร่างกาย เช่น สายตา ท าให้ไม่เข้าใจใน

วิธีการเหล่านี้ แต่ทางเทศบาลก็มีความยินดีในการให้บริการจึงใช้วิ ธีการสอบถามความต้องการของ

ผู้สูงอายุที่มาติดต่อราชการและแนะน าวิธีการใช้บริการหรือการติดต่อสื่อสารต่างๆ 

3. ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร  
นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรกให้ความส าคัญกับเรื่องของผู้สูงอายุและประชาชนใน

พ้ืนที่เป็นอย่างมาก ท าให้บุคลากรในองค์กรมีแรงผลักดันในการท างาน เปรียบเสมือนเป็นตัวกระตุ้น

ให้บุคลากรทุกคนเกิดความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอายุอย่างสุดความสามารถ ไม่เบื่อ

หน่ายในการให้บริการ ท าให้รูปแบบการท างานขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4. วัสดุอุปกรณ์  
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือการบริหารงานในการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงสถานที่ต่าง ๆ เช่นสถานที่

ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และช่องทางการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทางเทศบาลมีความเพียงพอในการใช้

จ่ายหรือบริหารจัดการ เช่น กระดาษที่ใช้ท าแผ่นพับ ใบปลิว เวลาด าเนินการไม่ได้น ามาใช้เท่าที่ควร 

เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของเอกสารต่างๆ จะใช้การฟังจากการประชาสัมพันธ์

และเสียงตามสายมากกว่า 

5. งบประมาณ  
เทศบาลต าบลปากแพรกมีการวางแผนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ เกี่ยวกับ

การดูแลส่งเสริมและบ ารุงรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ทั้งในกรณีที่ด าเนินการเองหรือ

อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน โดยให้เบิกตามงบประมาณที่ตั้งไว้ และเบิกจ่ายได้เท่าที่จ าเป็นและประหยัด 

โดยค านึงถึงฐานะการคลังของเทศบาลเป็นส าคัญ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของ

ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ท าให้งบประมาณเพียงพอต่อความต้องการในการจัดสรรโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ 
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2.3 ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรกในการด าเนินงานดูแล

ผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี 5M พบว่า มีจุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน ได้แก่ รูปแบบการบริหาร

จัดการ ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ และมีจุดอ่อนขององค์กร 1 ด้าน 

ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล 

และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรกในการ

ด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี STEP-G พบว่า มีโอกาสขององค์กร 3 ด้าน ได้แก่ สังคม

และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง และอุปสรรคขององค์กรมี 2 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีและ

ภูมิศาสตร์ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ในการ

ดูแลผู้สูงอายุ สามารถน ามาอภิปรายผลการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงจากทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 

1.บทบาทของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้สูงอายุ

จะได้รับมีในเรื่องของการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ซึ่งทางเทศบาลได้ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับในการ

ดูแลผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนและท าได้ดี ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของพิชัย กิตติพันธ์วรกุล (2550) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องการวิจัยเพ่ือเสริมสร้างบทบาทในการ

ด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหนองหิน อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย พบว่า 

มีแนวทางการเสริมสร้างบทบาทในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุโดยการเพิ่มเบี้ยยังชีพ ส่งเสริมการ

ออกก าลังกาย ส่งเสริมอาชีพ การตรวจสุขภาพ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ การดูแลเยี่ยมบ้าน การสร้าง

บ้านพักคนชรา มีการจัดจั้งคณะท างานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และโครงการอบรมอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุ และการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบว่าตนเองได้รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น 

เนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ และอาจเป็นรายได้ทางเดียว

ของผู้สูงอายุบางส่วนที่ไม่มีอาชีพและไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของนางบุหลัน ทองกลีบ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องบทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ

ในเขตกรุงเทพมหานครใช้แนวทางการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า การรับทราบถึง
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สิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และปัญหาของผู้สูงอายุในการได้รับบริการใน

ด้านต่าง ๆ จากภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้สูงอายุในการได้รับบริการสวัสดิการจาก

ภาครัฐ 

2.การสนับสนุนเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ พบว่า เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จาก 4 ช่องทางอธิบายได้ดังนี้คือ 1.รับเงินสดด้วยตนเอง 2.รับเงินสดโดย

บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 3.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ 4.โอนเงินเข้า

บัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ โดยบัญชีที่จะใช้ในการรับเงินเบี้ย

ยังชีพต้องเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งช่องทางที่

ผู้สูงอายุทราบมีแค่ 3 ช่องทาง คือการไปรับเอง การโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลาม

แห่งประเทศไทยและการรับแทน อีก 1 ช่องทางที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบ คือ การโอนเข้าบัญชี

ธนาคารของผู้อ่ืน เนื่องจากเทศบาลไม่แนะน าเพราะมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้รับเงิน  ในการรับแทนต้องมี

การมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปรับแทนเป็นลายลักษณ์อักษร การไปรับเองต้องไปรับในวันอังคารสัปดาห์

แรกของทุกเดือน และผู้ที่ไปรับเงินด้วยตนเองเนื่องจากต้องการจะไปร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น 

และบางส่วนที่ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางเพราะไม่มีลูกหลาน

พาไปหรือพิการทางด้านร่างกาย จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคาร ที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดที่ทางเทศบาลจะแนะน าให้กับผู้สูงอายุ โดย

ผู้สูงอายุจะไปน าเงินมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ และสามารถแก้ปัญหาเรื่องการได้รับเงินไม่เต็มจ านวนจากการ

ให้ผู้อ่ืนไปรับแทนได้ แต่จะได้เงินกว่าช้าการรับเงินสด ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับเบี้ยยัง

ชีพที่ได้รับ เนื่องจากมีอาชีพอยู่แล้วและมีลูกหลานเลี้ยงดู เบี้ยยังชีพจึงถือเป็นรายได้เสริม  ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของกัมพล กล่ าสีทอง (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาความต้องการ

สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลสิเกา อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบว่า หากรายได้ของ

ผู้สูงอายุสูง ผู้สูงอายุก็จะมีความต้องการสวัสดิการสังคมลดลง และมีบางส่วนที่ต้องการให้เพ่ิม

เนื่องจากไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตประจ าวัน  

3.การส่งเสริมกิจกรรมที่ทางเทศบาลต าบลปากแพรกจัดให้ผู้สูงอายุ พบว่า กิจกรรมที่จัดขึ้น

จะเป็นไปตามประเพณีหรือเทศกาลต่างๆ เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันพ่อ วันแม่ นอกเหนือจากกิจกรรม

เหล่านี้ ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้เรื่องอาชีพ สุขภาพอนามัย ยา สมุนไพร และโภชนาการ

เพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ เสริมสวยและอาหารว่าง จะจัดในวันที่ไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งตรงกับ
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วันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือผู้ที่เดินทางไปรับเบี้ย

ยังชีพด้วยตนเอง เนื่องจากต้องมีการเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่เทศบาล และมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้จัดที่

เทศบาลต าบลปากแพรก ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ เนื่องจากต้องมีการสรงน้ าพระเพ่ือความเป็นสิริ

มงคล ให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข โดยจะมีกลุ่มหรือชมรมต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในวันจัด

กิจกรรม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัด

ขึ้น จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้บริการเสริมสวยกันมากที่สุดในวันรับเบี้ยยังชีพ 

เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการและการจัดกิจกรรมของเทศบาลต าบลปากแพรกถือเป็นการ

ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในชุมชนซึ่งเป็นความต้องการของผู้สูงอายุ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพรพรม ไขชัยภูมิ และภรณี ศิริโชติ (2550) ได้ท าการศึกษาเรื่องความ

ต้องการสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาล ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า ความต้องการอ่ืนที่ส าคัญ คือต้องการพัฒนาตนเองและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

และต้องการการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย ต้องการให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน  

4.การส่งเสริมสุขภาพที่ทางเทศบาลต าบลปากแพรกได้ด าเนินการให้กับผู้สูงอายุ พบว่า มีการ

ให้บริการทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัยที่มากขึ้น ก่อให้เกิดภาวการณ์พ่ึงพาที่

สูงขึ้นและมีความต้องการการดูแลระยะยาวจากสังคม ซึ่งจะมีการบริการตรวจสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ

ในวันรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลต าบลปากแพรก ทางเทศบาลจะมีการประชาสัมพันธ์ตามชุมชนทุกครั้งที่

มีการจัดบริการ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเนื่องจากการไปโรงพยาบาลมีระยะทางไกล 

ใช้เวลานานและมีคนที่รอเข้ารับการตรวจเป็นจ านวนมาก และมีบางส่วนที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจ

สุขภาพเนื่องจากปัญหาในการเดินทาง ปัญหาสุขภาพและไปตามนัดแพทย์ที่ตนเองเคยใช้บริการ และ

จะมีในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่จะลงพ้ืนที่ไปตรวจสุขภาพตามที่อยู่อาศัย ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ เนื่องจากจะเป็นการรู้ว่าตนเองมีสุขภาพเป็นอย่างไรโดยที่ตัว

ผู้สูงอายุเองไม่ต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพ และทางเทศบาลมีการสร้างสถานที่ไว้ส าหรับออกก าลัง

กาย มีเครื่องออกก าลังกายให้เล่นตามชุมชนที่มีลานกีฬา ซึ่งการสนับสนุนเครื่องออกก าลังกายของ

ทางเทศบาลผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ค่อยมีแรงใน

การออกก าลังกายหรืออาจมีโรคประจ าตัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรวิชย์ ภูมิศรี (2550) ได้

ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาเสริมสร้างบทบาทภาวกิจในการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในองค์การ
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บริหารส่วนต าบลนาดินด า อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า มีแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุดังนี้ 1) การ

ขยายขอบเขตในการบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 2) การจัดหาอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย  

5.การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ พบว่า มีการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการสร้างรายได้

และการมีงานท าในผู้สูงอายุควบคู่กับการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือการประกอบอาชีพและ

การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง เนื่องจากผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่ไม่ได้ท างาน ไม่มีหลักประกันทั้งในรูปแบบเงินบ านาญ เงินออม และมีโอกาสจ ากัดที่จะท างาน

ภาคแรงงานในระบบ  เนื่องจากมีการศึกษาน้อย การขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ทางเทศบาลต าบลปากแพรกมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านทุกคน ผู้ที่มีความประสงค์สามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมได้ ได้แก่ การสานตะกร้าและการท าประคบสมุนไพร แต่ต้องไปเรียนที่เทศบาลเท่านั้น 

เนื่องจากทางเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์อาชีพไว้ที่เทศบาล โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาสอน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มี

สุขภาพร่างกายแข็งแรงจึงจะสามารถไปเรียนได้ และทางเทศบาลมีตลาดไว้รองรับสินค้าดังกล่าว  ซึ่ง

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการส่งเสริมอาชีพและไม่ค่อยให้ความสนใจ เนื่องจากไม่รู้ว่าสินค้าที่ได้

จากการไปเรียนจะน าไปขายที่ไหน หาตลาดมารองรับสินค้ายากและไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียน

เพราะต้องไปเรียนที่เทศบาลและมีปัญหาด้านสุขภาพ และอีกสาเหตุหนึ่งคือผู้สูงอายุบางส่วนมีอาชีพ

เป็นของตนเองได้แก่การค้าขายและมีลูกหลานเลี้ยงดู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิษฎา เหล่าวัฒ

นพงษ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการและแนวทางในการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุด้าน

อาชีพ : โครงการส่งเสริมอาชีพ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ชนิดของโครงการที่ผู้สูงอายุต้องการ

มากที่สุดคือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม อีกท้ังผู้สูงอายุยังต้องการให้ภาครัฐเข้ามาด าเนินการใน

ส่วนของการตลาดภายหลัง ในด้านของปัญหาในการเข้าร่วมโครงการฯ พบว่าในส่วนของการเข้าถึง

หน่วยงาน ผู้สูงอายุเห็นว่าความไม่สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปัญหามากที่สุด  

6.การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ พบว่า ด้วยปัจจุบันในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากแพรกมีผู้สูงอายุ

ซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นจ านวนมาก เทศบาลต าบลปากแพรกจึงมีนโยบายและส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมตัวกันจัดตั้งชมรม เพ่ือเป็นศูนย์กลางการประสานงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ให้

ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนความรู้ต่อกัน มีการสนับสนุนการสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่

สมาชิกชมรม มีการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า กิจกรรมอะไรก็ท าได้ 

ขอให้ท าโดยผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุหรือสังคม ที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนตนเอง

และผู้อ่ืน ก็น่าจะกระท าได้ทั้งนั้น ทางชมรมผู้สูงอายุมีสมาชิก 350 คน มีการช าระค่าลงทะเบียนและ

ค่าบ ารุง เพ่ือให้การด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่
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ไม่ให้ความสนใจกับทางชมรมผู้สูงอายุ เนื่องจาก ตนเองมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ไม่อยากเป็น

ภาระกับคนอ่ืนๆ และมีผู้สูงอายุบางส่วนที่เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีเวลาว่างมาก 

การท่องเที่ยวในสถานที่ และโอกาสอันควร โดยไปเป็นหมู่คณะ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ เรื่อง

ความรักสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังได้ความรู้ ความเท่าทันโลกอีกด้วย หรือการเยี่ยมยามเพ่ือนสมาชิก

โชคร้าย เป็นการแสดงถึงความเอ้ืออาทรต่อกัน ที่ท าให้เกิดความรักสามัคคี ในหมู่คณะได้มาก ท าให้

สมาชิกมีความรู้สึกว่า ตนไม่โดดเดี่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุจิราพร ศรีพัทยากร (2554) ได้

ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งไหม 

อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่

ผู้สูงอายุต้องการทางด้านจิตใจ คือ ควรมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรม

ตามความสนใจ 

7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ พบว่า 

เทศบาลต าบลปากแพรกได้เล็งเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ใน

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้

ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งทางเทศบาลไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ในส่วนนี้โดยตรง 

แต่สามารถลงพ้ืนที่ตรวจสอบตามค าร้องและส่งเรื่องไปให้กับทางส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ ซ่ึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุมีที่อยู่

อาศัยของตนเองท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือด้านนี้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ลอย

แก้ว (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่

จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความแตกต่างกันยกเว้นในด้านรายได้และลักษณะที่อยู่อาศัย

ต่างกัน จะท าให้มีความต้องการแตกต่างกัน  

8.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พบว่า โดยส่วนมากทางอสม.จะลงพ้ืนที่

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการร่วมกับเทศบาลหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจากอสม.จะรู้จัก

คนในพ้ืนที่เป็นอย่างดีและบางครั้งการลงพ้ืนที่อาจมีเรื่องอ่ืนๆ มาเกี่ยวข้องด้วย โดยในการลงพ้ืนที่จะ

สอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และมีการลง

พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปตรวจ

สุขภาพที่โรงพยาบาลและสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบได้ทันที ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของโรสลิน ปุระสิริ (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่องอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ต าบลบาง
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สีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ 

อาสาสมัครสามารถเป็นสื่อกลางในการน าส่งบริการสวัสดิการสังคม เฝ้าระวังปัญหาหรือภัยต่างๆ ให้

ความรู้สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน เพ่ือให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง

และเหมาะสม 

9.สภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลต าบลปากแพรก โดยใช้แนวคิดทฤษฎี STEP-G ได้แก่ 

สภาพสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและภูมิศาสตร์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง

นโยบายของภาครัฐมีผลท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้ทันที รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุและ

ประชาชนในท้องถิ่น จึงเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของจินตนา เวฬุการและพีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องกระบวนทัศน์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ พบว่า องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 3 แห่ง ที่กล่าวถึงได้แก่ 1) เทศบาลต าบลช้างขวา 2) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกง และ 3) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจ พบว่า สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีมีเส้นทางเชื่อมต่อไปทวาย มี

ความเจริญมากขึ้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดูแลสาธารณูปโภคมากข้ึน เช่น สร้างถนน 

การจัดการขยะ เป็นต้น อาจท าให้มีการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า จากเดิม

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปากแพรกเป็นสังคมชนบท แต่เมื่อมีความเจริญเข้ามาท าให้จากสังคมชนบท

เปลี่ยนไปเป็นสังคมชนบทกึ่งสังคมเมือง ประชาชนสื่อสารกันน้อยลง มีผลท าให้เทศบาลต้องมีการ

กระจายข่าวสารให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศนา พฤติการกิจ (2558) ได้ท าการศึกษา

เรื่องบริบทชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท พบว่า สภาพของสังคมไทยที่เป็นสังคมชนบทแท้ๆ ลด

จ านวนลงไปเรื่อยๆ เปลี่ยนสภาพกลายเป็นสังคมเมือง หรือสังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบทมากข้ึน ซึ่งหมายถึง

ปัญหาของสังคมไทยมีมากขึ้น และมีความซับซ้อนของปัญหามากขึ้น และด้านภูมิศาสตร์ พบว่า มี 3 

หมู่ของเทศบาลต าบลปากแพรกที่อยู่ห่างไกลและท าให้มีการดูแลที่ไม่ทั่วถึง และเนื่องด้วยการใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง เช่นอินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถใช้ได้ในการสื่อสารกับผู้สูงอายุ เพราะว่าผู้สูงอายุส่วน

ใหญ่ยังไม่ได้เป็นผู้รู้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศน้อยกว่าคนกลุ่มอายุอ่ืนๆ ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้สูงอายุปัจจุบันเป็นผู้ที่เกิดและเติบโตมา

ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงไม่มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีนี้ทั้งในสถาบันการศึกษาและที่

ท างาน และในสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน  
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10.สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลต าบลปากแพรก โดยใช้แนวคิดทฤษฎี 5M ได้แก่ 

ทรัพยากรบุคคล รูปแบบการบริหารจัดการ ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรมองค์กร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 

พบว่า เทศบาลต าบลปากแพรกมีผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีการเข้าถึงและเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่

ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ ท าให้เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กรสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้

ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นในเรื่องของทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก

จ านวนพนักงานไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ท าให้ต้องมีการขอความร่วมมือจากกองอื่นๆ ในเทศบาล

มาช่วยในการจัดกิจกรรม ในด้านการบริหารจัดการ ก็มีการแบ่งงานที่ชัดเจน มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่

ง่ายต่อการท าความเข้าใจส าหรับผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่บุคลากรของทางเทศบาลก็ให้ความสนใจกับ

ผู้สูงอายุเป็นอย่างมากโดยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ

ด าเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทางเทศบาลมีความเพียงพอในเรื่องของงบประมาณและการ

เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพราะเวลาด าเนินการขั้นตอนทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบ ประเมิน

และอนุมัติถึงความเหมาะสมผ่านกรรมการ ท าให้ ในการจัดสรรโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้แก่

ผู้สูงอายุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรนัย ศิริเลขอนันต์ (2554) ได้

ท าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในที่ท างานและระดับความเครียด

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า การท างานต่างๆ ภายในองค์กรนั้น จะต้อง

ท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่วางไว้อย่างรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ผู้บริหารจะต้องมียุทธวิธีในการท างาน ในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จนั้นมิใช่เกิดจาก

ความสามารถของผู้บังคับบัญชาเพียงผู้เดียว แต่เป็นผลมาจากความร่วมมือของเพ่ือนร่วมงานภายใต้

การน าของผู้บังคับบัญชาที่ดี ในขณะเดียวกันจะต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้วิธีการ

ต่างๆ เช่นการรู้จักสร้างน้ าใจในการท างาน และรู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

11.ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ พบว่า โอกาสและจุดแข็งมี

ทั้งหมด 7 ด้าน ซึ่งมีมากกว่าอุปสรรคและจุดอ่อนที่มีทั้งหมด 3 ด้าน จากที่กล่าวในข้างต้น สะท้อนให้

เห็นว่า ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรกในการดูแลผู้สูงอายุ  อยู่ในระดับสูง เนื่องจากการที่รัฐ

ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 

มีการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านงานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์  และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ

หน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุ มีความใกล้ชิด สามารถเข้าถึง เข้าใจและรับรู้สภาพปัญหาได้เป็น

อย่างดี โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลปากแพรกที่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอัตราสูง 
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ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคม จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมือง ท าให้พื้นที่นี้

เป็นแหล่งรองรับการเข้ามาหางานท าจากคนในพ้ืนที่อ่ืนๆ  ความพร้อมและขีดความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ  ถือเป็นตัวสะท้อนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะขับเคลื่อนนโยบาย แต่ปัญหาอุปสรรคส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ 

เทคโนโลยีและภูมิศาสตร์ ซึ่งจะเป็นตัวแปรส าคัญต่อการด าเนินนโยบาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ จากการแบ่งเขตพ้ืนที่ในอดีต ท าให้มีบางหมู่ของเทศบาลต าบลปาก

แพรกอยู่ห่างไกลออกไป รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารหรือเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อินเตอร์เน็ต 

โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ที่ไม่สามารถน ามาใช้ได้กับผู้สูงอายุ แต่ขณะเดียวกัน การมีงบประมาณที่เพียงพอใน

การบริหารงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ  จึงไม่จ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณจากภายนอกเข้ามาสนับสนุน

เท่าใดนัก สามารถจัดเก็บรายได้และบริหารจัดการงบประมาณของตนเองได้  และมีจุดแข็งหลาย

ประการ เช่น การที่ผู้บริหารมีการเข้าถึง เข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ มีการ

บริหารจัดการที่ดี มีการแบ่งงานที่ชัดเจนและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ท า

ให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้สูงอายุไม่ทราบสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะได้รับตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้ครบถ้วน ทางเทศบาลควรมีการประชาสัมพันธ์หรือ

หาแนวทางที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจส าหรับผู้สูงอายุ  

2.การรับเบี้ยยังชีพในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่ได้เป็นผู้รับเงินด้วยตัวเอง จะมีโอกาสสูงที่ผู้สูงอายุจะ

ได้รับเงินไม่เต็มจ านวน ดังนั้นทางเทศบาลควรเพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวกในการรับเบี้ยยังชีพแก่

ผู้สูงอายุ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ตามบ้านส าหรับผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สามารถรับเงินได้ด้วยตนเอง เพื่อ

เป็นการตัดปัญหาการได้รับเงินไม่เต็มหน่วย 

3.การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลจัดขึ้น ผู้สูงอายุจะต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วย

ตนเองตามสถานที่ที่ทางเทศบาลจัดกิจกรรม ซึ่งผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ 

เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพร่างกาย ไม่มียานพาหนะหรือไม่มีลูกหลานพาไป ดังนั้น ทางเทศบาลควร

จะมีบริการรับส่งผู้สูงอายุในส่วนนี้ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมและความทัดเทียมกันของ

ผู้สูงอายุ 
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4.การสนับสนุนเครื่องออกก าลังกายของเทศบาลต าบลปากแพรกจะมีให้ส าหรับชุมชนที่มี

ลานกีฬาเท่านั้น ท าให้ชุมชนที่ไม่มีลานกีฬาไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้ ดังนั้น ทางเทศบาลควรจะ

จัดสรรเรื่องการสนับสนุนเครื่องออกก าลังกายให้เท่าเทียมกันทุกชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ

ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นท่ี 

5.ผู้สูงอายุบางส่วนที่มีความประสงค์จะฝึกอาชีพกับทางเทศบาล ไม่สามารถเดินทางไปฝึกได้ 

เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย ไม่มียานพาหนะหรือไม่มีลูกหลานพาไป ท าให้ไม่สามารถไป

เรียนที่เทศบาลได้ ดังนั้น ทางเทศบาลควรจะมีบริการรถรับส่งผู้สูงอายุในส่วนนี้หรือมีการเรียนการ

สอนที่บ้านของผู้สูงอายุเป็นกรณีไป 

6.ผู้สูงอายุบางส่วนที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากชมรม

เท่าที่ควร เนื่องจากผู้ที่ชักชวนให้เป็นสมาชิกชมรม ปัจจุบันได้ออกไปแล้ว พอมีคนใหม่มารับต าแหน่ง

ก็ไม่ได้สนใจสมาชิกเก่าๆ ท าให้ผู้สูงอายุบางส่วนไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนที่ควรจะได้รับจาก

ชมรม ดังนั้น ทางเทศบาลควรจะเข้าไปเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการติดตามผลการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ 

7.บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการของเทศบาลต าบลปากแพรกมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ

ภาระงานที่เยอะ ดังนั้น ควรจะรับพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราวเพ่ิมมากขึ้น รับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน

หรือใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวก 

8.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาแนวทางการประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรไม่แสวงผลก าไรที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาต้นแบบ รวมถึงเป็นการเพ่ิม

โอกาสในการดูแลผู้สูงอายุส าหรับท้องถิ่นอ่ืนต่อไป 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 
ส าหรับ นายกเทศมนตรีต าบลปากแพรก 

เรื่อง “ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ในการดูแล
ผู้สูงอายุ” 

 
ชื่อ – สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ……………………………………….………… อายุ …………ปี 
วัน เดือน ปี สถานที่สัมภาษณ์ …………………………………… 

 
1.กองสวัสดิการสังคม มีบทบาทในการจัดการดูแลผู้สูงอายุเรื่องอะไร และมีปัญหาและอุปสรรค 
อย่างไรบ้าง  

1.การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
2.การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  
3.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
4.การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
5.การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 
7.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

2.ปัจจัยภายนอก  

1.สภาพสังคมและวัฒนธรรม  

2.เทคโนโลยี  

3.เศรษฐกิจ  

4.การเมือง  

5.ภูมิศาสตร์  

3.ปัจจัยภายใน  

1.ทรัพยากรบุคคล  

2.รูปแบบการบริหารจัดการ  

3.ค่านิยมร่วม / วัฒนธรรมองค์กร 

4.วัสดุอุปกรณ์ 

5.งบประมาณ 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 
ส าหรับ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม 

เรื่อง “ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ในการดูแล
ผู้สูงอายุ” 

 
ชื่อ – สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ………………………………………………………… อายุ …………ปี 
วัน เดือน ปี สถานที่สัมภาษณ์ …………………………………… 

 
1.กองสวัสดิการสังคม มีบทบาทในการจัดการดูแลผู้สูงอายุเรื่องอะไร และมีปัญหาและอุปสรรค 
อย่างไรบ้าง  

1.การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
2.การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  
3.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
4.การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
5.การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 
7.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

2.ปัจจัยภายนอก  

1.สภาพสังคมและวัฒนธรรม  

2.เทคโนโลยี  

3.เศรษฐกิจ  

4.การเมือง  

5.ภูมิศาสตร์  

3.ปัจจัยภายใน  

1.ทรัพยากรบุคคล  

2.รูปแบบการบริหารจัดการ  

3.ค่านิยมร่วม / วัฒนธรรมองค์กร 

4.วัสดุอุปกรณ์ 

5.งบประมาณ 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 3 
ส าหรับ ผู้สูงอายุ 

เรื่อง “ศักยภาพของเทศบาลต าบลปากแพรก (อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ในการดูแล
ผู้สูงอายุ” 

 
ชื่อ – สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ………………………………………………….…… อายุ …………ปี 
อาชีพ ……………………………………………………………. 
ที่อยู่ ……………………………………………………………… 
วัน เดือน ปี สถานที่สัมภาษณ์ …………………………………… 

 
1. ท่านได้รับการดูแลเรื่องใดบ้างจากเทศบาลต าบลปากแพรก  

1.การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
2.การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  
3.การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
4.การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
5.การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ 
7.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 

2. ท่านมีความพึงพอใจหรือมีปัญหาอุปสรรค เรื่องใด 
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