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   จากความก้าวหน้าและความส าเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ส่งผล
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เช่นเดียวกันโดยในปี พ.ศ.2537 มีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 9.4 และได้เพ่ิมเป็นร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ.
2550 นับเป็นการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ”Aging Society”  ของประเทศไทยและจากการส ารวจ
ล่าสุดเมื่อปีพ.ศ.2557 พบจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด 
จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,699 คน และเมื่อพิจารณาจากการกระจายตัวของผู้สูงอายุตามเขต
การปกครองหรือเขตที่อยู่อาศัย พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด
ประมาณร้อยละ 31.9 รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ตามล าดับ ร้อยละ 25.6 ร้อยละ 
21.1 และร้อยละ 12.0 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2557) 

   แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วมี
แนวโน้มที่ผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้น เช่นเดียวกันประเทศที่ก าลังพัฒนามีผลกระทบต่อแรงงานการ
ผลิตของประเทศลดลง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และการจัดสวัสดิการเพ่ือการช่วยเหลือของ
เทศบาลและรายได้ของประเทศที่ลดลงอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวนี้เองเป็น
สิ่งที่นานาประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และทางสังคม 

   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเกิดจาก
การที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับวัยเกษียณ ท าให้ไม่มีความ
มั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งพบว่าปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุไทยคือ 
การไม่มีเงินออม โดยมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 34.6 เท่านั้นที่มีเงินออม  โดยร้อยละ 34 ของผู้ที่มีเงิน
ออมนี้มีเงินออมไม่ถึง 100,000 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก ส าหรับการที่จะอาศัยเงินออมเป็นแหล่งรายได้
ในการด ารงชีวิต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนในยามฉุกเฉิน โดยได้พบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 6 ที่สามารถ
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อาศัยเงินบ าเหน็จบ านาญเป็นรายได้หลัก และมีเพียงร้อยละ 2.6 ที่สามารถอาศัยดอกเบี้ยเป็นรายได้
หลัก สองกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีการเตรียมพร้อมส าหรับวัยเกษียณ ซึ่งน่าจะมีความเป็นอยู่ที่
ดีกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ก็เห็นได้ว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีจ านวนน้อยมาก คือไม่ถึงร้อยละ 
10 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  จากปัญหาการไม่มีเงินออมหรือเงินออมน้อย ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กว่า
ร้อยละ 40.1 ต้องพ่ึงพิงและอาศัยเงินจากลูกเป็นรายได้หลัก แต่ปัญหาคือรายได้จากลูกเป็นแหล่ง
รายได้ที่ไม่ยั่งยืนในสังคมสูงวัยของประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันคนวัยท างานของประเทศไทยมี
สัดส่วนน้อยลงเรื่อย ๆ จากภาวะการเกิดที่ลดต่ าลง ตรงกันข้ามกับผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
จึงท าให้คนวัยแรงงานมีภาระหนักข้ึนในการดูแลผู้สูงอายุ  (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น , 2557) 

   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีภารกิจในการให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้คนไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์ และการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคมหน่วยงานท าหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกิจกรรมในชุมชนที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยการจัด
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุการจัดบริการและการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกฝ่ายต้องให้ความ
ร่วมมือ ประชาชนและผู้สูงอายุต้องเป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการของตน ส่วนชุมชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการจัดบริการ 
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ,2556)    

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งใน
ด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เบี้ยยังชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ที่ผ่านมาด าเนินตาม
ศักยภาพความพร้อมของแต่ละแห่ง เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก บทบาทและภารกิจแม้จะมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แต่จากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และความจ าเป็นเรื่องด้วยภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุอาจอยู่ในล าดับ
ท้าย ๆ ของการด าเนินงาน 

   จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดย
ในปี พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 10.4 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
11.5 ในปี พ.ศ. 2555 โดยจังหวัดดังกล่าวมีศักยภาพในการการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคการ
ท่องเที่ยว การผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง เช่น โรงงานน้ าตาล โรงงานกระดาษ 
โรงงานวุ้นเส้น  ดังนั้นการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุอาจส่งผลกระทบต่อจ านวนแรงงานในการผลิตต่าง ๆ 
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รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือในการดูแลผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นใน
อนาคตเพ่ือลดความเสี่ยงต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  

   ดังนั้นการศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุจะช่วยท าให้ภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นเข้าใจถึงบทบาทในการผู้สูงอายุรวมถึงการสะท้อนปัญหา และความ
ต้องการของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้อง น าไปก าหนดแนวทางการสนับสนุน
ดูแลและการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ 
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ 

 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
3.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

ศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ศึกษาบทบาทของ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุและศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลเมือง
กาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแนวทางการสนับสนุนดูแลและการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุต่อไปให้เข้ากับสถานการณ์ในอนาคต 

3.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่  
     การศึกษาครั้งนี้ลงพื้นที่ศึกษาที่ชุมชนเตาปูน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัด 

กาญจนบุรี 

3.3 ขอบเขตเชิงประชากร 
     กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

                3.3.1 บุคลากรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
      3.3.2 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนเตาปูน 
ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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3.4 ขอบเขตเชิงเวลา 
ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 – กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 8 เดือน  

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ พื้นที่ที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 

 
4. ข้ันตอนของกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนการศึกษาแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ความรู้ 
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวบทบาท พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ จากหนังสือ ต ารา รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
และจัดท าโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล  
4.3 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological  

Triangulation) โดยน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมมาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4 การสรุปผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
4.5 การเสนอแนะ 
 

5. ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรศึกษำ  
5.1 บทบาทของเทศบาลในการดูแลผู้สูงอายุ  หมายถึง  บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

ในการดูแลผู้สูงอายุตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตาม พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ผู้สูงอายุจะได้รับ ในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ 
การให้ความช่วยเหลือและค าแนะน า การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ การคุ้มครองผู้สูงอายุ 

5.2 ความต้องการของผู้สูงอายุ หมายถึง ความต้องการพ้ืนฐานของผู้สูงอายุเพ่ือการด ารงชีพ 
ทั้งความต้องการทางร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 
 

6. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
6.1 ทราบถึงความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี    
6.2 ทราบถึงบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ 
6.3  ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเพ่ือเป็น 
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ประโยชน์ต่อเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนก าหนดนโยบายในการสนับสนุนดูแล
ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 



 6 

บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

   การศึกษาเรื่อง “บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ” ผู้ศึกษาได้
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ในประเด็นต่อไปนี้ 
 

1.   ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
1.1 อาณาเขตเขตที่ตั้ง 
1.2 สภาพเศรษฐกิจสังคม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
2.1 ความหมายของผู้สูงอายุ 
2.2 สถิติจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 
2.3 ทฤษฎีความต้องการ 
2.4  ความต้องการของผู้สูงอายุ 

3. บทบาทของเทศบาลในการดูแลผู้สูงอายุ 
3.1 บทบาทตามพระราชบัญญัติ 
3.2 การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
3.3 การดูแลและการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุ 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
1.1 อาณาเขตเขตที่ตั้ง 
     ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง 

      เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  พุทธศักราช  2478  ( ตราไว้ ณ  วันที่  25  มีนาคม  2478 และมีผลบังคับใช้ใน
วันเดียวกัน )  โดยการยกฐานะชุมชนในท้องที่ ต าบลบ้านเหนือ ต าบลบ้านใต้เป็นเทศบาล มีเนื้อที่ 
2.08 ตารางกิโลเมตร  ต่อมาเมื่อความเจริญได้แผ่ขยายออกไปเทศบาลจึงได้ขอขยายเขตเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม  เป็น 9.16 ตารางกิโลเมตร  โดยขยายเขตเข้าไปในพ้ืนที่ของต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง ต าบล
ปากแพรก และต าบลท่ามะขาม  อ าเภอเมือง ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2517 ( ตราไว้  ณ วันที่  23  สิงหาคม 2517 )  ส านักงาน
ตั้งอยู่ที่ ถนนหลักเมือง ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาณา ดังนี้ ทิศเหนือ
ติดต่อกับต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับฝั่งขวาของแม่น้ า
แควใหญ่ แม่น้ าแม่กลอง 

 
ภาพที่ 1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
ที่มา : เทศบาลเมืองกาญจนบุรี. แผนที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี. เข้าถึงเมื่อวันที่19 มีนาคม  
2559 เข้าถึงได้จาก  http://www.muangkan.go.th/index_intro.php?new_id=7 
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1.2 สภาพเศรษฐกิจสังคม 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

             โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรขึ้นอยู่กับการค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  และอีก
ส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล   

       การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีหลายแห่ง
ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ช่วงสงครามโลกครั้งที่  2 คือ สะพานข้ามแม่น้ าแคว  สุสานทหารสัมพันธมิตร 
พิพิธภัณฑ์อักษะเชลยศึก  ประตูเมืองเก่า   

      2. กองสวัสดิการสังคม 
               มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชน เด็ก เยาวชน คนชรา 
คนพิการทุพพลภาพ ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆประกอบด้วย งานสังคมสงเคราะห์ 
และงานพัฒนาชุมชน 

      3. จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
          จ านวนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มี 28 ชุมชน  ประชากรในเขตเทศบาล

เมืองกาญจนบุรี  มีจ านวนทั้งสิ้น 29,566 คน แยกเป็นชาย  13,959 คน หญิง  15,607คน  ดังตาราง
ที่ 1  

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
พื้นที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ต าบลบ้านเหนือ 5,159 5,614 10,773 
ต าบลบ้านใต้ 3,025 3,423 6,448 

ต าบลปากแพรก 3,419 3,885 7,304 
ต าบลท่ามะชาม 1,655 1,892 3,547 

ต าบลท่าล้อ 701 793 1,494 
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี 

13,959 15,607  29,566 

ที่มา :  ระบบสถิติทางการทะเบียน. จ านวนประชากรเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เข้าถึงเมื่อ
วันที่19 มีนาคม  2559 เข้าถึงได้จาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php 
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      4. จ านวนประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
          จ านวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีจ านวน 3,276 คน แยกเป็นชาย 

1,482 คน หญิง 1,794 คน ในชุมชนเตาปูนมีจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจ านวนมีจ านวน 
362 คน แยกเป็นชาย 152 คน หญิง 210 คน และมีความประสงค์ที่จะรับเบี้ยยังชีพจ านวน 325 คน 
(ส านักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี,2558)   

  
2. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  

2.1 ความหมายของผู้สูงอาย ุ
                จากการศึกษาความหมายของผู้สูงอายุ โดยการทบทวนวรรณกรรมจากทรรศนะ 
ของนักวิชาการท่านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
                พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุหมายถึง 
บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 
2547)  
                 องค์การสหประชาชาติ  ซึ่ งได้จัดการประชุมสมัชชาโลกเรื่องผู้สู งอายุ  (World 
Assemblyon Aging: WAA) เมื่อปี 2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ให้ความหมาย
ผู้สูงอายุไว้ว่า บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป  (สุรกุล เจนอบรม, 2541)  

      จากมติสมัชชาโลกของผู้สูงอายุที่นครเวียนนาเมื่อ พ.ศ. 2525 ตามในทัศนะของ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคมวุฒิสภา (2534 )ให้ความหมาย
ผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง เป็นประชากรที่เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีค่าของชาติเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี 
               อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2546) ให้ความหมายผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในลักษณะของการเสื่อมถอย การเจริญเติบโตของ
ร่างกาย และความต้านทานโรคน้อยลง ความสามารถด้านการปรับตัวและบทบาททางสังคมของแต่ละ
บุคคลจะมีความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป 

      ธราธร ดวงแก้ว และหิรัญญา เดชอุดม (2550) ให้ความหมายผู้สูงอายุไว้ว่า วัยผู้สูงอายุ 
หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายถ้านับตามสภาพเศรษฐกิจก็จะเป็นผู้ที่
เกษียณอายุการท างาน แล้ว สภาพร่างกายมีการเสื่อมถอยตามธรรมชาติที่มนุษย์มิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
อันส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม การเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านเป็น
กระบวนการที่ สัมพันธ์กบผู้สูงอายุแต่ละบุคคล ผู้สูงอายุแต่ละคนอาจมีกระบวนการสูงอายุในแต่ละ
ด้านหรือ รูปแบบแตกต่างกน 
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              สุรกุล เจนอบรม (2541) ให้ความหมายผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลในวัย
สุดท้ายของวงจรชีวิต ซึ่งวงจรชีวิตนั้นเริ่มตั้งแต่ทารก วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ ใหญ่ และวัยชรา ใน
สังคมดั้งเดิมก าหนดการเป็นผู้สูงอายุ โดยใช้บทบาทที่บุคคลนั้น ๆ ท าอยู่ในสังคมเป็นเกณฑ์ คือ 
บทบาทที่แสดงถึงความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบสูงในสังคม ส่วนในปัจจุบันใช้อายุเป็นเกณฑ์ก าหนด
ความสูงอายุ ซึ่งแตกต่างกันไปในสังคมของแต่ละประเทศ เช่น บางประเทศก าหนด 55 ปี บาง
ประเทศก าหนด 65 ปี และตัวเลขเหล่านี้คือ เกณฑ์อายุปลดเกษียณตนเองจากการปฏิบัติงานตามที่
แต่ละประเทศก าหนดไว้นั่นเอง 

      บรรลุ ศิริพานิช (2542) ให้ความหมายผู้สูงอายุไว้ว่าผู้สูงอายุ หมายถึง เป็น 
บุคคลที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยนับอายุในปีปฎิทินซึ่งเห็นเกณฑ์ที่องค์การระหว่างประเทศได้
ประชุมตกลงกัน เป็นมาตรฐานสากล 
       ชมพร สีเงิน (2547) ให้ความหมายผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุหมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่60 ปี 
ขึ้นไปโดยที่ผู้สูงอายุจะมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และลักษณะบทบาททางสังคม  

      พระบุญทรง หมีดา (ปุญฺญธโร) (2549) ให้ความหมายของผู้สูงอายุว่า ผู้สูงอายุ คือ  
ผู้ที่ชาวบ้านมองว่าแก่ มีอายุตั้งแต่60 ปี ขึ้นไป โดยดูจากสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยหรือผู้ที่มีสถานภาพ 
เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของวัย หยุดจากการท างานประจ า ผู้สูงอายุ บางครั้ง
ถูกเรียกวา ผู้เฒ่า คนชรา หรือผู้สูงวัย  

      ธราธร เดชอุดม (2550) ให้ความหมายผู้สูงอายุไว้ว่า วัยผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ  
60 ปี ขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชายถ้านับตามสภาพเศรษฐกิจก็จะเป็นผู้ที่เกษียณอายุการท างาน
แล้ว สภาพร่างกายมีการเสื่อมถอยตามธรรมชาติที่มนุษย์มิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม การเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านเป็นกระบวนการที่ 
สัมพันธ์กับผู้สูงอายุแต่ละบุคคล ผู้สูงอายุแต่ละคนอาจมีกระบวนการสูงอายุในแต่ละด้านหรือ รูปแบบ
แตกต่างกัน 
       อย่างไรก็ตามค าจ ากัดความของค าว่า ผู้สูงอายุ หรือวัยชรา ในแต่ละสังคมหรือแต่ละ
ประเทศจะให้ความหมายที่ต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุโดยเฉลี่ยของการท างานหรือสภาพทาง
ร่างกายของผู้สูงอายุ สภาพทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เช่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาถืออายุ 65 ปี กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียถืออายุ 67 ปี เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตามอายุ
ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าใครเป็นผู้สูงอายุ เพราะว่ามีคนเป็นจ านวนมากถึงแม้ว่าจะอายุ 60 ปี หรือ 
65 ปี ก็มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในขณะที่คนอายุน้อยกว่าบางคนกลับมีสภาพ
ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรมเสียมากกว่า ถึงแม้ว่าอายุจะไม่ได้เป็นเครื่องชี้เพียงอย่างเดียวว่าบุคคลใด
ชราภาพหรือสูงอายุ แต่อายุนั้นสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทราบได้ว่าบุคคลใดสมควรจะ
เป็นคนชราหรือเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลขององค์การระหว่างประเทศจึงใช้
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อายุเป็นเกณฑ์ในการก าหนดการเริ่มต้นของการเป็นผู้สูงอายุ ส าหรับสังคมไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน
ข้างต้น ผู้สูงอายุจะหมายถึงคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายปลดเกษียณอายุ
ข้าราชการและตามกฎหมายอ่ืน ๆ รวมทั้งจารีตประเพณีบางอย่างจะเห็นได้ว่ามีผู้ให้ความหมายของ
ผู้สูงอายุไว้มาก แต่โดยความหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน โดยสรุปแล้วผู้สูงอายุจะเป็นวัยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงเสื่อมถอย และแบบแผนการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดให้ผู้สูงอายุ 
คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นการก าหนดตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 และเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ  

จากความหมายของผู้สูงอายุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปว่าผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น  เป็นประชากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ และเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใน
ลักษณะของการเสื่อมถอย และอยู่ในเกณฑ์อายุปลดเกษียณตนเองจากการปฏิบัติงานตามแต่ละ
ประเทศท่ีก าหนดไว้ 

2.2 สถิติจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทย 
       ส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการส ารวจข้อมูลด้านประชากรสูงอายุในประเทศไทย 

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

1. จ านวนผู้สูงอายุ               
จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2557 พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและ

สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
6.8 ของประชากรทั้งประเทศ และเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 และร้อยละ 12.2  ในปี 
2545 2550 2554 ตามล าดับ  ผลการส ารวจในปี 2557  พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ 
14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร้อยละ 13.8 และหญิง ร้อยละ 16.1) จากจ านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 
10,014,705 คน เป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน หรือคิดเป็นชาย ร้อยละ 45.1 และ
หญิงร้อยละ 54.9 ของผู้สูงอายุทั้งหมด  

2. อัตราผู้สูงอายุรายภาค   
                      ภ าค เห นื อมี อั ต ราผู้ สู งอ ายุ สู งสุ ด  (ร้ อ ยล ะ  18 .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  
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3. จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดและน้อยที่สุด 5 ล าดับ 
            เมื่อพิจารณารายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุด 5 ล าดับแรก 

คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส าหรับจังหวัดที่มีจ านวนผู้สูงอายุน้อยที่สุด 5 ล าดับแรก คือ จังหวัดระนอง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดสตูล จังหวัดพังงา และจังหวัดตราด  

4. ลักษณะทั่วไปของผู้สูงอายุ 
   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 มีสถานะภาพการสมรส 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  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2557) 

 2.3  ทฤษฎีความต้องการ 
                  Mc Cleland (Mc Cleland’s Achievement Motivation Theory) Mc Cleland 

ได้กล่าวเน้นถึงความต้องการไว้ 3 ประเภท คือ  

       1. ความต้องการประสบความส าเร็จ (Needs for Achievement) เป็นความ 

ต้องการมีผลงานและบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา  
     2. ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Needs for Affiliation) เป็นความต้องการม ี

สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  
               3 . ความต้องการอ านาจ (Needs for Power) เป็นความต้องการมีอิทธิพล และ 

ครอบง าเหนือผู้อ่ืน เมื่อพิจารณาทฤษฎีความต้องการทั้ง 4 ทฤษฎีนี้ จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะจ าแนก
ความต้องการของมนุษย์ โดยเน้นความต้องการทางด้านจิตใจ ยกเว้นทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
มีแนวคิดว่ามนุษย์จะมีความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเมื่อความต้องการทางร่างกาย
ได้รับผลส าเร็จ ในระดับข้ันต่อไปจะเป็นความต้องการทางด้านจิตใจ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546) 

Alderfer (Alderfer’s ERG Needs Theory) Alderfer ได้คิดทฤษฎีความต้องการ
ที่เรียกว่า ทฤษฎี ERG (ERG: Existence–Relatednees–Growth Theory) โดยแบ่งความต้องการ
ของมนุษย์ เป็น 3 ประการ  

      1. ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการที่ตอบสนองเพ่ือให้มี
ชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ความต้องการทางกายและความต้องการความปลอดภัย  

      2. ความต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน (Relatedness Needs) เป็นความต้องการของ
บุคคล ที่จะมีมิตรสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย  
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3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการสูงสุด รวมถึง
ความต้องการได้รับความยกย่อง และความส าเร็จในชีวิต (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2546)  

        ทฤษฎีความต้องการของ Maslow 

  Maslow เป็นนักจิตวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแบรนดีส์ ได้พัฒนาทฤษฎีการจู งใจที่
รู้จักกัน มากที่สุดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมา Maslow ระบุว่าบุคคลจะมีความต้องการที่ เรียงล าดับจาก
ระดับพ้ืนฐาน มากที่สุดไปยังระดับสูงสุด (อนิชวัง แก้วจ านงค์, 2552 ) 
  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of needs theory) หรือทฤษฎีการจูงใจ
ของ มาสโลว์ (Maslow's theory of motivation)Abraham Maslow (1908-1970) Maslow เชื่อ
ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหา
เป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อ
ตนเอง โดยทั้งหมดเป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” และเป็นการยากที่มนุษย์
จะไปถึงของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคล
ปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้อง
ความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่ง
อยู่เสมอ  

Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิดและความปรารถนา
เหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นตอนของความปรารถนา ตั่งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็น
ล าดั บ  ล าดั บความต้ องการของมนุ ษย์  ( The Need –Hierarchy Conception of Human 
Motivation )Maslow เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้น ไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้
เป็นล าดับดังนี้ 

ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มีการเรียงล าดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่ าสุด 
จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้น
ตามล าดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 
          1. ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological needs ) 
              เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่มีอ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุดจาก
ความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการด ารงชีวิต ได้แก่ความต้องการอาหาร น้ า ดื่ม 
ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขันนี้จะกระตุ้น ให้ เกิดความต้องการในขั้น 
ที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการ
กระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับ ที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับ
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ความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งท าให้ความต้องการอ่ืน ๆ ไม่ปรากฏ
หรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถ
สร้างสรรค์ สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้
อาหารไว้รับประทาน Maslow อธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมี
อาหารเพียงพอส าหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอ่ืนใดอีก จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์มีความต้องการ
ทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอ่ืน ๆ และแรงผลกัดนัของความต้องการนี้ได้เกิดขึ้นกับ บุคคล
ก่อนความต้องการอ่ืน 

       2. ความต้องการความปลอดภัย( Safety needs) 
          เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่
ขั้น ใหม่ต่อไป ซึ่งขั้น นี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง(safety or security) 
Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เนื่องจาก
ทารกและเด็กเล็ก ๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อ
ถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดัง ๆ หรือเห็นแสงสว่างมาก ๆ แต่ประสบการณ์และการ
เรียนรู้จะท าให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะ
ผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว แม้ในบุคคลที่ท างานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชีหรือ
ท างานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ และผู้ที่ท าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อ่ืน 
เช่นแพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อื่น เช่น 
แพทย์พยาบาลแม้กระท่ัง คนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยด้วย ทั้งสิ้น 
      3. ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ ( Belongingness and Love needs ) 
          ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้น ที่  3 ความ
ต้องการนี้จะเกิดขั้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการ
ตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับ
บุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถูก ทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับหรือถูกตัดออกจากสังคมไม่
มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อจ านวนเพื่อนๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป 
      4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ( Self-Esteem needs) 
         เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและ
ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดัน ในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้น ต่อไป
มาแทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

        4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect)คือ ความต้องการมีอ านาจ มี
ความเชื่อมั่น ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน 
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และมีความเป็นอิสระทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบ
ความส าเร็จในงาน ภารกิจต่างๆ  

  4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน  (esteem from others) คือ  
ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียง
เป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยินดีมีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท า
ซึ่งทา ให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 

     5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ( Self-Actualization needs)       
         ถ้าความต้องการล าดับขั้นก่อนๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้นMaslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริง 
ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบ
ผลส าเร็จในขั้น สูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของ
ตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึง
จุดสูงสุดของศักยภาพ เช่น “นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรีศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวี
จะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขาเหล่านั้น เป็นคน
ที่รู้จัก ตนเองอย่างแท้จริง ” Maslow ( 1970 : 46) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะ
ด าเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เชื่อว่าคนเรามักจะกลัว
ตัวเองในสิ่งเหล่านี้ “ด้านที่ดีที่สุดของเราความสามารถพิเศษของเรา สิ่งที่ดีงามที่สุดของเรา พลัง
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” (อนิชวัง แก้วจ านงค์, 2552 ) 

 ดังนั้น ทฤษฎีความต้องการ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า เป็นทฤษฎีพ้ืนฐานที่เป็นความ
ต้องการของมนุษย์ เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจตามล าดับขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนชรา ล้วนแต่
ต้องการความพึงพอใจ แต่ละบุคคลอาจจะมีความพึงพอใจต่างกัน 

2.4 ความต้องการของผู้สูงอายุ 
       กุลยา ตันติผลาชีวะ (2550)  ได้กล่าวถึงความต้องการของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ โดยยึด
แนวคิดของคลาร์ค (Clark) พบว่า ผู้สูงอายุต้องการในสิ่งต่อไปนี้  

      1. ต้องการท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
      2. ต้องการมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ชุมชน 
      3. ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
      4. ต้องการเข้าร่วมสนุกกับเพ่ือนตามปกติ 
      5. ต้องการการยอมรับนับถือ 
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      6. ต้องการแสดงออกในผลส าเร็จของตน  
      ศรีทับทิม รัตนโกศล(2527) ได้กล่าวถึงความต้องการของผู้สูงอายุเป็นด้านต่าง ดังนี้ 
      1. ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้สูงอายุที่ถูกปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยวจะขาด

ความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจรวมทั้งเศรษฐกิจ จึงต้องหันไปพ่ึงการช่วยเหลือจากบุคคลหรือ 
องค์กรสังคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน จาก
ครอบครัวของตนเองควบคู่ไปกับการช่วยเหลือจากภายนอกครอบครัว เช่น กลุ่มอาสาสมัคร ทั้ง
องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน  
       2. ความต้องการด้านการประกันรายได้โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกันชรา
ภาพเมื่อเข้าสู่วัยชราและเลิกประกอบอาชีพแล้วจะได้รับบ านาญชราภาพเพ่ือช่วยให้สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแก่อัตภาพในบั้นปลายชีวิต ไม่เป็นภาระแก่บุตร
หลานและสังคม 

      3. ความต้องการมีส่วนร่วมในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางประเภท 
ในสังคม สังคมจึงควรให้โอกาสแก่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ให้มี
โอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการพัฒนาตนเองในการปรับตัวให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในการ
ปรับปรุงวัฒนธรรมและในการรักษาสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ 

       4. ความต้องการที่ลดการพ่ึงพาผู้อ่ืนให้น้อยลงหากครอบครัวและสังคมส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวและสังคมแล้วจะเป็นการช่วยผู้สูงอายุให้รู้จัก
พ่ึงพาตนเองไม่เปน็ภาระแก่สังคมในบั้นปลายชีวิต  
       5. ความต้องการทางสังคมของผู้สูงอายุได้แก่ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว 
กลุ่มสังคม .ความต้องการการยอมรับและเคารพยกย่องนับถือจากบุคคลในครอบครัว และสังคมความ
รอบข้างต้องการเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัว ของกลุ่ม ของชุมชน 
และของสังคม ความต้องการมีสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับบุตรหลานในครอบครัว และสังคมได้.ความต้องการมีโอกาสท าในสิ่งที่ตนปรารถนา 
       6. ความต้องการทางกายและจิตใจเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่สุดในชีวิตมนุษย์ความ 
ต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย 4 ความต้องการทางด้านจิตใจ ได้แก่ความมั่นคงปลอดภัย 
โดยเฉพาะความต้องการด้านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย คลายจากความวิตกกังวลและความหวาดกลัว 
ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือความต้องการที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคม
และครอบครัว ความต้องการโอกาสก้าวหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของความส าเร็จของการท างานในบั้น
ปลายชีวิต  
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       7. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ ต้องการได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินจากบุตรหลาน
เพ่ือ สะสมไว้ใช้จ่ายในภาวะที่ตนเองเจ็บป่วย ต้องการให้รัฐช่วยจัดหาอาชีพเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ทั้งนี ้ เพ่ือตนจะได้มีบทบาททางเศรษฐกิจช่วยให้ตนพ้นจากภาวะบีบคั้นของเศรษฐกิจในสถานการณ์
ปัจจุบันจากแนวคิดสรุปได้ว่าความต้องการของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กบการเปลี่ยนแปลงในวัย
สูงอายทุั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมความต้องการ และการปรับตัว
ของผู้สูงอายุต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งตัวผู้สูงอายุเอง บุคคลในครอบครัว ชุมชน 
และนโยบายต่างๆ ของรัฐโดยการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือเป็นการลด
ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2556) ได้กล่าวถึงความต้องการของผู้สูงอายุไว้ว่า ต้องการ
พ้ืนฐาน 3 ด้าน 

    1. ความต้องการพื้นฐาน : ด้านร่างกาย (Physical Status Aging) 
       การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย : สภาพร่างกายและระบบประสาทสัมผัสเปลี่ยนแปลงไป  

เช่น “ตา” ฝ้าฟาง มองเห็นไม่ชัด “หู” ตึง ฟังไม่ได้ยิน “จมูก” ได้กลิ่นผิดไปจากเดิม หรือไม่ได้กลิ่น
เลยซึ่งจะส่งผลให้ความอยากรับประทานอาหารลดลง หรือไม่มีความอยากรับประทานอาหารเลย 
เนื่องจากไม่ได้รับกลิ่นหอมของอาหารซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความอยากรับประทาน “ฟัน” สึก
กร่อนหรือหัก ส่งผลโดยตรงต่อการบดเคี้ยวอาหาร แม้ว่าผู้สูงอายุบางรายใช้ฟันปลอมทดแทน แต่ก็
อาจจะยังเคี้ยวอาหารได้ล าบากหากไม่มีการดูแลเนื้อสัมผัสอาหารให้อ่อนนุ่ม และเป็นสาเหตุส าคัญให้
รับประทานอาหารได้น้อยลง “ลิ้น”ประสาทรับรสเสื่อมลง ท าให้ไม่สัมผัสรสชาติอาหาร หรือมีการรับ
รสที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี้ “ระบบทางเดินอาหาร” ที่ท างานน้อยลง น้ าย่อยต่างๆ น้ าดี
จากตับอ่อน รวมถึงการบีบตัวของกระเพาะและล าไส้ท างานน้อยลง เป็นเหตุให้การย่อยดูดซึมอาหาร
ลดน้อยตามไปด้วย ส่งผลต่อระบบการขับถ่าย เกิดอาการท้องผูก ท้องอืด มีแก๊ส  แน่น จุกเสียด เกิด
อาการไม่สบายหลังรับประทานอาหาร 

     2. ความต้องการพื้นฐาน : ด้านจิตใจ(Psychological Status of Aging) 
        การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ : ความเสื่อมถอยของสภาพร่างกาย การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่โครงสร้างครอบครัวปัจจุบันที่เป็นครอบครัวเล็ก ผู้สูงอายุบาง
คนต้องอยู่ล าพัง ช่วยตนเองทุกด้าน หรือถ้าอยู่ร่วมกันก็อาจจะถูกทอดทิ้งในตอนกลางวัน เพราะ
ลูกหลานต้องออกไปท างานนอกบ้าน หลากหลายปัจจัยข้างต้น ส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และการรับรู้ 
ของผู้สูงอายุให้เปลี่ยนแปลงไป เช่น “ภาวะการรับรู้” ผู้สูงอายุเริ่มไม่รับรู้สิ่งใหม่ภายนอกบ้านหรือใน
สังคม ความจ าก็ค่อยๆ เสื่อมลง “อารมณ์” ท้อแท้ชีวิต เสียใจ หงุดหงิดโกรธง่าย นอกจากนี้ยังมี 
“ความผิดปกติทางจิตใจ” ที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อม และหลงลืมตามมา 
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     3. ความต้องการพื้นฐาน : ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Social &Financial Status Aging) 
       การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจ: ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยเมื่อถึงวัยเกษียณหยุด

ท างาน ยังคงยึดติดอ านาจหน้าที่ อาจเกิดความหงุดหงิด เสียดาย ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงทางการเงินจะเป็นปัญหาส าคัญ หากไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยลง 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ล้วนส่งผลกับรายได้ของผู้สูงอายุทั้งสิ้น ท า
ให้ต้องใช้เงินอย่างประหยัด 

ดังนั้น ความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ความต้องการพ้ืนฐานของผู้สูงอายุเพ่ือ
การด ารงชีพ ดังนั้นจึงมีความต้องการทางร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ  

 
3.บทบาทของเทศบาลในการดูแลผู้สูงอายุ 

3.1 บทบาทตามพระราชบัญญัติ  
     บทบาทของเทศบาลในการสนับสนุนดูแลและการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุนั้นจะต้อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดไว้ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (รวมทั้งที่ได้แกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 )  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล 
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
8. บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  ได้เพ่ิมเติมสิทธิได้รับการคุ้มครอง การ

ส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ตามมาตรา 11  
1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่

ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 
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2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะ

เครือข่ายหรือชุมชน 
5. การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่ 

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 
6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
7.  การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
8.  การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
9. การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา

ครอบครัว 
10.  การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง 
11.  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
12.  การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

3.2 การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
      กิจกรรมทางสังคม  

     ได้แก่ การร่วมในงานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล งานของเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรม

ภายในชุมชนที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเข้าร่วมอยู่ นอกจากนั้นผู้สูงอายุบางส่วนยังเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ชมรมหรือกลุ่ม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มศาสนา ซึ่งผู้สูงอายุเองเห็นด้วยว่ามีความจ าเป็นที่ผู้สูงอายุ

ควรเข้าสังคมพบปะกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคมบ้าง โดยเฉพาะการพบปะพูดคุยกับลูกหลาน ญาติ เพื่อน

ฝูง ตลอดจนการดูโทรทัศน์กับครอบครัว ศึกษาปฏิบัติธรรม และปลูกต้นไม้กับครอบครัวหรือเพ่ือน

ร่วมวัยเดียวกัน 

    กิจกรรมการออกก าลังกาย  

เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุซึ่งมีการเปลี่ยนของ ร่างกายจากความเสื่อมจึง จ าเป็นต้อง
ออกก าลังกายเพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพและพิการของอวัยวะต่าง ๆ เช่น กล้ามเนื้อและข้อต่าง ๆ 
ปอด และหัวใจ เป็นต้น การออกก าลังกายยังช่วยให้ร่างกายคล่องตัว ไม่หกล้มง่าย และไม่อ้วนเกินไป 
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือความดันโลหิตสูง นอกจากนั้นยังช่วย
ให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียด และท าให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นด้วย กิจกรรมการออกก าลังกาย มี
หลายรูปแบบ ได้แก่ การท ากายบริหาร เช่น การร ามวยจีน การฝึกโยคะ เป็นต้น การท ากายบริหาร
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จะช่วยท าให้ข้อต่อและกล้ามเนื้อแข็งแรง ทรงตัวดี ไม่หกล้มง่าย การออกก าลังกายแบบแอโรบิค เป็น
การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่อง  นานประมาณ 3-5 นาทีข้ึนไป เพ่ือช่วยป้องกันโรคเส้นเลือด
หัวใจตีบ ซึ่งควรได้รับการตรวจสุขภาพ และค าแนะน าจากแพทย์ก่อนทั้งนี้ควรเป็นการออกก าลังกาย
แบบแอโรบิคส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะและเหมาะสมส าหรับร่างกายของแต่ละคน ตัวอย่างของการ
ออกก าลังกายแบบแอโรบิค ได้แก่ การวิ่งเหยาะ หรือจ๊อกกิ้ง การเดินเร็ว ขี่จักรยาน ว่ายน้ า การเต้น
แอโรบิค หรือการใช้อุปกรณ์บางอย่าง เช่น การเดินบนสายพาน การข่ีจักรยานอยู่กับที่ 

    กิจกรรมการท่องเที่ยว  

    ได้แก่ การเดินทางไกลในโลกกว้าง การท่องเที่ยวในเมืองไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ต่างจังหวัด การเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์บรรยายในการท่องเที่ยว การเขียนหนังสือคู่มือการท่องเที่ยว 

เป็นต้น เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของชีวิต เสริมสร้างความคิดให้ก้าว

ไกล ท าให้ชีวิตไม่ต้องอยู่กับที่ตลอดเวลา เหมือนกับได้ชาร์จไฟหรือแบตเตอรี่ให้ตัวเอง ท าให้มองดู

เปล่งปลั่งดังคนหนุ่มสาวอยู่เสมอ ชีวิตมีความสุขสนุกสนานไปอีกรูปแบบหนึ่ง แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อย

กับการเดินทางบ้างก็ตาม แต่ก็เป็นการสร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจได้เป็นอย่างดี เมื่อหัวใจ

เป็นสุข  

    กิจกรรมงานอดิเรก 

              เช่น การท างานฝีมือ งานเย็บปักถักร้อย ทอผ้า ท าหุ่น ท าอาหารคาวหวาน งานวาดภาพ 

ฟ้อนร าหรือเต้นร า ร้องเพลง งานช่างไม้ การจัดสวน เป็นต้น กิจกรรมงานอดิเรกนี้เป็นการท างานที่ตน

รักชอบ และประสงค์ที่จะท าต่อไปเพ่ือความผ่อนคลาย ความบันเทิงให้กับชีวิตตนเอง บางครั้งรู้สึกอ่ิม

เอมและพึงพอใจกับผลงานที่ได้รับ เช่นงานฝีมือต่าง ๆ  (พรชุลีย์ นิลวิเศษ ,2552) 

3.3 การดูแลและการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุ 
      การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน ประกอบด้วย บริการบ้านพักฉุกเฉิน 

จัดบริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุชั่วคราว  การเลี้ยงดูผู้สูงอายุ จัดให้มีปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต คือ 
จัดที่พักอาศัย อาหาร วันละ 3 มื้อ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจใน
บั้นปลายชีวิต ให้เป็นอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพ บริการด้านจิตวิทยา บริการทางแพทย์และอนามัย 
งานอาชีวบ าบัด บริการนันทนาการบริการด้านศาสนา บริการด้านการฌาปนกิจ ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การจัด
สวัสดิการสังคมในชุมชน ศูนย์บริการให้ค าแนะน าปรึกษาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการของรัฐบาล
อย่างหนึ่งที่มอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึง
ปัจจุบันจ านวนเงินเบี้ยยังชีพที่จะได้รับ อายุ 60 – 69เบี้ยยังชีพ เดือนละ 600 บาท อายุ 70 – 79เบี้ย
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ยังชีพ เดือนละ 700 บาท อายุ 80 – 89เบี้ยยังชีพ เดือนละ 800 บาท อายุ90 ปีขึ้นไปเบี้ยยังชีพ 
เดือนละ 1000 บาท 
ด้านสวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 5 ประเภทคือ 

1. ผู้สูงอายุที่สามารถท างานเลี้ยงตนเองได้ ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น 
2. ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้ว เลี้ยงตนเองด้วยเงินบ าเหน็จที่เก็บได้ 
3. ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้ว เลี้ยงตนเองด้วยเงินบ านาญ 
4. ผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัวบุตรหรือญาติ ต้องพ่ึงพาเขาเพียงบางส่วนหรือโดยสิ้นเชิง 
5. ผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงบริการของรัฐหรือเอกชน ถ้าปราศจากบริการนี้แล้ว จะท าให้มีชีวิตที่

ล าบาก 
     กองทุนผู้สูงอายุ เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2556มาตรา 13 ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้ง"กองทุนผู้สูงอายุ” 
ขึ้น ในส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน ผู้สูงอายุ ให้มี
ศักยภาพความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ  

     เป็นกลไกสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรด้านผู้สูงอายุในการด าเนินกิจกรรม
คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ เสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างมีศักดิ์ศรี พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

     กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการให้องค์กรที่
ท างานด้านผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการ ศูนย์
อเนกประสงค์ในชุมชน การให้ทุนประกอบอาชีพ ประเภทกู้ยืมรายบุคคล และรายกลุ่มส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

     กิจกรรมที่กองทุนให้การสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  การให้การสนับสนุน
โครงการ กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน ซึ่งแบ่งตามขนาดของโครงการ คือ โครงการขนาดเล็ก ใน
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท และ โครงการ
ขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป การให้บริการกู้ยืมเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การกู้ยืมรายบุคคล รายละไม่เกิน 30,000 บาท และ การกู้ยืม
รายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน กลุ่มละไม่เกิน 100 ,000 บาท (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์,2556) 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

กฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1.ปัญหาสุขภาพ
และวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และศึกษาความคาดหวังของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อองค์กรชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และศึกษาบทบาทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวในการดูแลผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวมีปัญหาสุขภาพทางร่างกาย เข่น  อาการปวดหลัง ปวดข้อ เหนื่อยง่าย ปัญหาสุขภาพ
ด้านจิตใจของผู้สูงอายุ และท าสิ่งต่าง ๆ ได้ช้าลง มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพปัญหา
สุขภาพด้านสังคม มีสภาพร่างกายเป็นอุปสรรคในการร่วมกิจกรรมทางสังคม มีเวลาพบปะพูดคุยกับ
เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน ญาติน้อยลง บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว
จากที่ได้ศึกษาวิจัยพบว่า ได้มีการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองบัว 
จัดสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และสร้างลานกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในต าบล สนับสนุนการจัด
กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุและมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีอนามัยต าบล
หนองบัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการแจกถุงยังชีพ การดูแลรักษาสุขภาพการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้กับผู้สูงอายุ 

อรอนงค์ แจ่มผล (2552 ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาและความต้องการการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 445 คน ผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า ปัญหาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการคุ้มครองทางสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุ รองลงมาคือ ด้านการบริการผู้สูงอายุ อันดับสาม คือ ด้านการประมวลและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านผู้สูงอายุ ส่วนด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านการบริหารการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี รองลงมา
คือ นโยบายด าเนินงานด้านผู้สูงอายุไม่ชัดเจน อันดับสาม คือ งบประมาณในการด าเนินงานตาม
แผนงาน / โครงการมีน้อย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ด าเนินงาน  ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
การรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือจัดท ากิจกรรมเสริมรายได้โดยผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมีน้อย รองลงมา คือ ไม่มี
การปรับสภาพแวดล้อม สถานที่สาธารณะให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ เช่น ถนน ทางเดิน 
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อาคาร ห้องสุขา อันดับสาม คือ การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุมีไม่เพียงพอ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ไม่มีการบริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 

สุพรรณษา วังคีรี (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของการดูแลผู้สูงอายุในการดูแล
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือศึกษาเป็นแนว
ทางการพัฒนาบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคมของผู้ดูแลในการดูผู้สูงอายุ 
และบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า 1.ปัจจัยสนับสนุน
ด้านครอบครัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมในระดับปานกลาง ด้านสังคมในระดับน้อย และมีบทบาท
ในการดูและผู้สูงอายุในระดับน้อย 2. แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ คือ ส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความส าคัญปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสังคม และบทบาทในการ
ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือส่งผลท าให้การดูแลผู้สูงอายุดีตามไปด้วย ส่วนด้านการพัฒนาความสามารถในการ
เผชิญปัญหาในครอบครัว และการจัดช่องทางการให้การช่วยเหลือจากสมาชิกภายนอกครอบครัวและ
ญาติพ่ีน้อง ในด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด  

ศิริกร ไชยชนะ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์โดยรวมและรายด้าน เพ่ือศึกษาระดับความ
พอใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพชองผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล
สะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจ าแนกตามหมู่บ้าน เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพชองผู้สูงอายุในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึง
พอใจกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพชองผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด
สมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ าแนกพบว่าผู้สูงอายุมีความพึงพอใจที่
ได้รับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพชองผู้สูงอายุ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพชองผู้สูงอายุ มากที่สุดคือ ขั้นตอนการส ารวจข้อมูล และ
สิทธิการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุแก่ประชาชนทั่วไป ควรตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนก่อน 

พรพรม ไขชัยภูมิ และ ภรณี ศิริโชต (2553 )ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการสวัสดิการ
ส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาล ต าบลโนนไทย   อ าเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุและเพ่ือเสนอแนวทางในการจัดสวัสดิการ
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ส าหรับผู้สูงอายุในเขต เทศบาลต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
ในการศึกษาประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชน ประธานศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจ า ชุมชน 
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า ชุมชน กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลโนนไทย และตัวแทน
ประชาชนทั่วไป จาก 8 ชุมชนของเทศบาล ต าบลโนนไทย รวมทั้งสิ้น 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสัมภาษณ์ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นความต้องการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้ง 
12 ด้านตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ด า เนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2553 ผลการศึกษาประเด็นความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
พบว่า ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลโนนไทย ได้รับสวัสดิการการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ อย่างทั่วถึง แต่
ต้องการให้เพ่ิมวงเงินเบี้ยยังชีพ เป็นเดือนละ 1,000 บาท ความต้องการอ่ืนที่ส าคัญ คือ ต้องการ
พัฒนาตนเองและต้องการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม และต้องการการรวมกลุ่มในลักษณะ
เครือข่าย ต้องการให้มีศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน ยังพบปัญหาได้รับสวัสดิการการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพช้าอยู่บ้างในบางครั้ง ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือเทศบาลต าบล โนนไทยควรจัดให้มี
ศูนย์บริการชุมชนเอนกประสงค์แก่ผู้สูงอายุจัดให้มีบุคลากร ของเทศบาลที่รับผิดชอบด้านผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส). และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน 

วันอีดีริส อารง ( 2554) ได้ท าการศึกษา เรื่องแบบการดูแลผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลาใหม่ในเขตต าบล ศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศึกษาความต้องการด้านการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และศึกษาหา
แนวทางในการก าหนดนโยบายแบบการดูแลผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ในเขต
ต าบล ศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ผลการศีกษา พบว่า ในพ้ืนที่มีปัญหาทั้ง 3 ด้าน ทั้ง
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย และด้านรายได้ ความต้องการของผู้สูงอายุจากแบบสอบถาม 
ผู้สูงอายุมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ในเขตต าบล ศาลาใหม่ ดูแลผู้สูงอายุทั้ง 
3 ด้าน คือด้านสุขภาพอนามัย เป็นปัญหาล าดับแรก ด้านที่อยู่อาศัย เป็นล าดับที่สอง ส่วนด้านรายได้ 
เป็นล าดับที่สาม การก าหนดนโยบายเพ่ือด าเนินการดูแลผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลา
ใหม่ ทั้ง 3 ด้าน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านที่อยู่อาศัย และด้านรายได้ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบ
องค์รวมได้แก่ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งชมรมออกก าลังกาย การบริการตรวจสอบสุขภาพ
เคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่จัดตั้งงบประมาณ 250 ,000 บาท ทางด้านที่อยู่อาศัย
จัดสร้างที่พักอาศัย งบประมาณ 400,000 บาท ส่วนทางด้านรายได้ การส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ฝึกอบรม การสร้างอาชีพ จัดหาสถานที่ในการประกอบอาชีพ งบประมาณ 250,000 บาท 
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ทัศน์วรรณ พันธเสน และกุศยา ลีฬหาวงศ์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบ
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี การศึกษา
ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลธัญบุรี เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลธัญบุรีมีปัญหาและอุปสรรคเรียงล าดับดังนี้ สวัสดิการด้านบริการทางสังคม 
ร้อยละ 90.3รองลงมาคือด้านสุขภาพ ร้อยละ85.3 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 84.9 
ด้านความมั่นคงทางสังคม ร้อยละ 79.1 ด้านนันทนาการ ร้อยละ 78.6 ด้านที่อยู่อาศัย ร้อยละ 74.8
และด้านการศึกษา ร้อยละ 66.6 และแนวทางพัฒนาที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ คือ 1. 
ควรตรวจเยี่ยมและดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. ควรมีกิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ 3. ควรให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
มากขึ้น 4. ควรมีการประเมินผลการจัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุตลอดเวลา 5. ควรพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ 6.ควรมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 

นันทนา อยู่สบาย (2557 ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความต้องการ สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย 
อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน
ด้านต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
สามารถสรุปได้ว่า มีความต้องการสวัสดิการ สังคมของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ความต้องการมากท่ีสุดคือด้านความปลอดภัย ในชีวิต รองลงมา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านนันทนาการ 
และด้านการศึกษา น้อยที่สุดคือด้านที่อยู่อาศัย การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนต าบล ศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
จ าแนกตาม เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

จารุณี รัตนจินดา (2559 ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ศึกษาบทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน เทศบาลต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสังคม ของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน เทศบาลต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการ
ดูแลผู้สูงอายุในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ โดยการเสริมสร้างความรู้เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านส่งเสริมให้เกิดการออม
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เพ่ือจัดสวัสดิการในชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง 
บุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ ควรจะมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวเพ่ือแบ่งเบาภาระของ
ผู้ดูแล ชุมชนควรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยการจัดกิจกรรม 
โครงการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวเพ่ือให้สมาชิกเข้าใจบทบาทของแต่
ละคนในการปรับตัวเข้าหากัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุให้กับคนทุกวัย 
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นศึกษาบทบาทของผู้ดูแลใน
การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสังคม ของผู้ดูแลในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาด
สมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจเกี่ย วกับการจัด
สวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์โดยรวมและ
รายด้าน เพ่ือศึกษาระดับความพอใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพชองผู้สูงอายุใน
องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจัย
บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ ที่ได้ศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ และปัญหา
และอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรน าไปใช้ประกอบการวางแผนก าหนด
นโยบาย รวมถึงการค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุใน
ท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการ เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ศึกษาต่อไป 
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     บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

      การวิจัย เรื่อง บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาล
เมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดูแลผู้สูงอายุของเขต
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมีขั้นตอนใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 

1. รูปแบบการศึกษา 
2. การเลือกพ้ืนที่วิจัย 
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์การคัดเลือก 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
7. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 
1 รูปแบบกำรศึกษำ  

      การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกนายกเทศมนตรีเมือง
กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60  
ปีขึ้นไปโดยใช้แนวค าถามที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการดูแล ปัญหาและอุปสรรคของการดูแลผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนเตาปูน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจึงน าข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา 
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2. กำรเลือกพื้นที่วิจัย  
      การวิจัยครั้งนี้ได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาแบบเจาะจงคือ ชุมชนเตาปูน ต าบลบ้านใต้ 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อย
ละ 11.5 ซึ่งจัดไดว้่าก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

 
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักและเกณฑ์กำรคัดเลือก 

      บุคคลที่ เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ นายกเทศมนตรี เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม  ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ใน
ชุมชนเตาปูน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ต่ ากว่า 5ปี และมีศักยภาพในการ
โต้ตอบเพื่อให้ได้ข้อมูลและยินดีในการให้ข้อมูล  
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

      แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – Instructure Interview) 
      ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi – Instructure Interview)  ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาโดยน าข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพ่ือน ามาก าหนดประเด็นและ
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 
ชุด ดังนี้ 

      แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1   ส าหรับนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี จะสอบถามในประเด็น
ที่เก่ียวกับบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ  

      แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2   ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ จะสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน 

      แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3   ส าหรับผู้สูงอายุ จะสอบถามในประเด็นที่เก่ียวกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ และ ความพึงพอใจในการด าเนินการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
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5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร รายงาน และศึกษาเอกสารที่ 
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลในการดูแลผู้สูงอายุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยก าหนดแนวค าถามในการสัมภาษณ์ การสรุป และการวิเคราะห์ผลการวิจัย 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
      ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในการลงพ้ืนที่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( Indepth 

Interview) และใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
กองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60  ปีขึ้นไปตามที่ตั้งไว้ โดยมีการ
ก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้าซึ่งค าถามที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด เป็นแนวทางที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือให้ประเด็นค าถามที่ใช้มีความครอบคลุม ซึ่งในการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่ได้จะตั้งอยู่บนความยืดหยุ่น และความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
      ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสาร และการสังเกต

แบบไม่มีส่วนร่วมจะน าตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ
สามเส้าด้านวิธีการ (Methodological Triangulation) วิเคราะห์ สรุปและน าเสนอในรูปแบบของ
การวิเคราะห์พรรณนา (Analysis Description) 

 

7.  กำรพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้ค านึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัย และผู้พิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บ

ข้อมูลจนกระทั่งน าเสนอผลงานการวิจัย ดังนี้ 

      7.1 ผู้วิจัยแนะน าตัวแก่ผู้ให้ข้อมูล เพ่ือทราบว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือ
น าไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรฯ รวมทั้งแจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 

      7.2 ผู้วิจัยขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย รวมทั้งขออนุญาต
บันทึกข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน 
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      7.3 ผู้วิจัยได้แจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบว่าการน าเสนอข้อมูลของผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวม
ไม่เจาะจงรายบุคคลโดยจะไม่ส่งผลกระทบทางลบ หรือสร้างความเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งต่อตัว
บุคคลและต่อองค์กร 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

      การศึกษาเรื่อง “บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุ รี ในการดูแลผู้สู งอายุ”มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศึกษาบทบาทของ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research ) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ
การสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่ มผู้ ให้ข้อมูลที่ เป็นนายกเทศมนตรี เมืองกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายกองสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนเตา
ปูน เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 13 คน ผลการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
2. บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

 
ส่วนที่ 1 ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

 จากการศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้สูงอายุจ านวน 10 รายพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการทั้งหมด 4 ด้าน คือ ความ
ต้องการด้านร่างกาย ความต้องการเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ความต้องการด้านสังคม และความ
ต้องการความปลอดภัย 

1.1 ความต้องการด้านร่างกาย 
      จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 

65-70 ปี และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาความเสื่อม
โทรมของร่างกายซึ่งเป็นไปตามวัย โดยเฉพาะอาการข้อเข่าเสื่อม ปวดเมื่อย และมีโรคประจ าตัว เช่น 
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงต้องการการสนับสนุนในเรื่องให้มีการตรวจสุขภาพ 
การตรวจเยี่ยม การสนับสนุนเวชภัณฑ์ยารักษาโรค ดังดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์   
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“ความต้องการด้านร่างกาย ป้าก็อยากหายป่วย อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนทุกคนแหละ 
เทศบาลเขาก็มาช่วยเหลือนะ มาถามว่า ป่วยเป็นอะไร เดี๋ยวเทศบาลจะมีตรวจสุขภาพประจ าปี ป้ามา
ตรวจที่นี้ได้นะ ฟรี มีหมอมาตรวจให้เลย ปกติจะมีอาสาสมัครมาถามบ้างอะไรบ้างนั้นแหละ” 

 (ยายอ้วน,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“อยากให้เทศบาลส่งหมอมาตรวจตามบ้าน 2-3 เดือนครั้งก็ได้ ส าหรับป้าเองก็ต้องไป โรงพยาบาล
ประจ าอยู่แล้ว คือป้าไม่อยากไปโรงพยาบาลเลย บริการไม่ดีเลยท าให้ไม่อยากไป จึงอยากให้เทศบาล
มาช่วยเหลือเวชภัณฑ์ยา” 

(เสริม,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“คนเราก็อยากสุขภาพร่ายกายแข็งแรงทุกคน แต่คนเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามเวลา บางคนแก่เฒ่า
ร่างกายยังแข็งแรงก็โชคดี บางคนเดินไม่ได้ก็ต้องดูแลตัวเอง ซื้อยา เป็นโรคต่าง ๆ ตามมาเยอะแยะ 
คนแก่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการอะไรมาก อยากให้ลูกหลานมาดูแลบ้าง บางทีพูดไปก็น้อยใจ  เด็กสมัยนี้พ่ึง
ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยมาสนใจคนแก่หรอก ก็ต้องดูแลตัวเองไป ป้าไม่ว่าพวกหนูนะ พูดถึงหลายๆ คนเป็น
แบบนี้” 

 (ป้าเล็ก,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“ผู้สูงอายุทุกคนก็อยากร่างกายแข็งแรงนั้นแหละ ตามอายุ คนเราจะมีใครอยากเจ็บ อยากป่วย ไม่มี
หรอก ถามว่าตอนนี้ยังเดินไปไหนได้เอง หากวันหนึ่งเราไม่สามารถไปด้วยตนเองได้ คนที่มีลูกหลาน
ดูแลก็ดีไป บางคนไม่มีถ้าไม่มีต้องท ายังไงละ ก็ต้องพึงตัวเอง ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน จะไปให้คนอ่ืนมา
ช่วยเราตลอดไม่ได้หรอก เด็กสมัยนี้ ยังไม่เข้าใจหรอก โตไป แก่ไป มันท าอะไรด้วยตนเองมันล าบาก
มาก อย่างยายอีกไม่กี่ปีก็จะ 70 ปีแล้วบางครั้งมันท้อแท้ชีวิตนะ เราท าอะไรเองแล้วไม่ได้ ก็ต้องพ่ึงให้
คนอ่ืนช่วย บางทีมันก็ไม่อยากช่วยหลอก ท าหน้าไม่พอใจบ้างอะไรบ้าง ”  

(ยายใต้,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

1.2 ความต้องการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
     จากนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากภาครัฐในปัจจุบันจะอยู่ที่ 600 บาท

ต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วงระหว่าง 60-69 ปี และ700 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วง
ระหว่าง 70-79 ปี 800 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วงระหว่าง 80-89 ปีและ 1,000 บาทต่อ
เดือนส าหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป รวมถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุที่พิการ และส าหรับ
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการพิเศษซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผย ถ้าผู้สูงอายุที่มีร่างการ
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พิการก็มีสิทธิรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพทั้ง 2 ด้านทั้งสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพส าหรับผู้พิการ     

     จากการศึกษาพบว่าส าหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และมี
ความพึงพอใจต่อนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ได้รับจากทางภาครัฐ เนื่องจากผู้สูงอายุ
สามารถน าสวัสดิการเบี้ยยังชีพไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันประกอบกับผู้สูงอายุไม่สามารถท างานหา
รายได้ด้วยตนเองได้ บางส่วนต้องขอจากลูกหลาน และบางส่วนไม่มีลูกหลานดูแล อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพในอัตราที่สูงขึ้นเพ่ือค่าใช้จ่ายทั้งในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน และค่ารักษาค่าพยาบาลของผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  

 
 “สวัสดิการเบี้ยยังชีพตอนนี้ป้าอายุ 67 ปี ได้ 600 บาท พูดจริงๆ 600 บาท มันไม่พอใช้ ซื้อกับข้าว 
น้ าพริก อะไรไม่กี่วันก็หมดแล้ว ได้สวัสดิการเบี้ยยังชีพมา 600 บาท ถ้าไม่ได้อันนี้มาจะเอาเงินมาจาก
ไหน ก็ต้องพ่ึงลูกหลาน บางครั้งก็ไม่อยากไปขอพวกมันหรอก ถ้าหากอยากได้ ก็อยากจะได้เพ่ิมเป็น 
1,000 บาทก็ได้ แต่ถ้าพูดจริง ๆ เขามาช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้600 บาทก็ดีแล้ว ใครอยู่ดีๆ จะน าเงินมา
ให้ สวัสดิการเบี้ยยังชีพส าคัญนะ ส าคัญมากๆป้าเองก็อยากมีเงินของป้าเองโดยที่ไม่ต้องไปขอ
ลูกหลาน” 

 ( ป้าเล็ก,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559 ) 
 

“ทุกวันนี้ป้าไม่มีรายได้อะไรเลย ก็ต้องพ่ึงจากสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ได้มานี้แหละ อาชีพก็ไม่มี อีกอย่าง
อายุขนาดนี้แล้ว จะให้ไปท างานก็ไม่มีใครให้ท า ลูกหลานก็ไม่มี ต้องพ่ึงตัวเองต้องพ่ึงจากนี้แหละ 
สวัสดิการเบี้ยยังชีพจากทางนี้จากเทศบาลนี้แหละ ป้าอายุ 60 กว่าแล้วได้ 600 บาท อยากได้เพ่ิมแต่
ได้เท่านี้ก็ยังด”ี 

(ณี,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

 “เบี้ยยังชัพป้าอยากได้สัก 1,000 บาททุกวันนี้ถึงจะท าอาชีพค้าขาย อยู่ที่บ้าน เราก็ขายไปวัน ๆ 
ก าไรไม่ได้เท่าไร ทุกวันนี้ได้สวัสดิการเบี้ยยังชีพ 600 บาท มันน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลย บางทีนับวันรอ
ว่าเมื่อไรจะได้สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ดีใจนะถึงมันจะได้เท่านี้ ถามว่า 600 บาทใช้ได้กี่วัน ไม่กี่วันก็
หมดแล้ว อยากได้เพ่ิมป้าก็บอกพูดเล่น ๆ กับเจ้าหน้าที่นะ เจ้าหน้าที่จ๋าเมื่อไรจะเพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพ” 

(ป้ากัญญา,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
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“สวัสดิการเบี้ยยังชีพได้ถ้าอยากจะได้เพ่ิมได้ก็จะดีนะ ทุกวันนี้ไม่มีรายได้เลย นอกจากสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพก็ไม่ได้เงินจากไหนเลย แต่ลูกหลานก็ยังส่งให้ใช้ ได้สัก 1 ,500 จะดีมากเพราะทุกวันนี้ไม่สบาย 
ต้องไปหาหมอบ่อยมาก อีกอย่างได้ก็อยากได้เพ่ิมสักนิด”  

(เสริม,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“สวัสดิการเบี้ยยังชีพได้เดือนละ 600 บาทน้อยนะทุกวันนี้ซื้อข้าวจานหนึ่ง 30-40 บาทไม่ใช่จาน 5-
10บาท อย่างว่า เขาก็ช่วยเหลือแล้ว จะไปพูดอะไรได้จะไปขอเดือนละ 1 ,000 มันก็ล าบาก แต่ได้ก็ดี
นะ มันมีค่าช่วยเหลือกับผู้สูงอายุได้เยอะ”  

(ผ่อง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
“ป้าเองเวลาเจอเจ้าหน้าที ก็จะพูดกับเจ้าหน้าเสมอนะ เมื่อไรเบี้ยจะได้ ตังหมดแล้ว อยากได้เพ่ิมแล้ว 
600 บาทไม่พอใช้ เจ้าหน้าที่ก็ยิ้มก็ตอบว่า มันยังเพ่ิมไม่ได้ต้องรอรัฐบาลอะไรไม่รู้ ป้าเองก็เข้าใจนะ 
600 บาท ได้ก็ดีกว่าไม่ได้ ถ้าไม่ใช่จากรัฐบาลจะมีใครมาเอาเงินให้อยู่ดีๆจะมาแจก ไม่มีหรอก มีกลุ่ม
อาสาสมัครหมู่บ้านมาบ่อยช่วงนี้ ป้าวันนี้กินข้าวยัง เป็นอะไรไหม เดี๋ยวจะมีการโน่นนี้มาประกาศบอก 
แต่ก่อนกม็ีแต่รถของเทศบาลมา ฟังไม่รู้เรื่องเลย”  

(ยายใต้,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

1.3 ความต้องการด้านสังคม  
     ความต้องการทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยความต้องการของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการ

รวมกลุ่ม และได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่มในสังคมหรือ การมีมิตรภาพนั้นเอง 
     จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการรวมกลุ่มทางสังคมระหว่างผู้สูงอายุ

ในชุมชน เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน พบปะพูดคุยกันตามร้านคาในชุมชน และการไปเยี่ยมที่บ้านของกัน
และกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเป็นประจ าเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึกเหงา ผู้สูงอายุบางคนยังมี
ลูกหลานมาเยี่ยมหา ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  
 
 “ป้าอยากให้เจอเพ่ือนในวันเดียวกันได้เจอ ได้คุยบ่อย ๆ อย่าง ป้ายังมีป้ากัญญาจะมาหาป้าบ่อยๆ 
เพราะอยู่ใกล้กันสะดวกนาน ๆ ที จะได้เจอคนอื่น อยู่คนเดียวมันเงียบเหงา มาหาคนอ่ืนมันยังได้คุยไม่
เหงา” 

(ณี,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
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“ยายมีคนมาเยี่ยมมาหาเยอะ ไม่เหงา คือคนแก่ส่วนใหญ่ก็อยากอยู่กันเป็นกลุ่ม สังคม ได้พูดได้คุย ถ้า
อยู่บ้านเฉย ๆ มันเงียบเหงา บางคนมีลูกหลานก็ไปท างานอยู่คนเดียว อย่างยายเองไม่อยากอยู่คน
เดียวนั่งหน้าบ้านนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนมาหาเอง” 

(ยายแต๋ว,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“สังคมผู้สูงอายุตอนเย็น ๆ จะไปเจอกันที่ร้านค้านี้แหละ มานั่งคุย นั่งเถียงกันเป็นประจ าทุกวัน”  
(ผ่อง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

 
1.4 ความต้องการความปลอดภัย  
     ความต้องการความปลอดภัยเป็นเป็นความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจาก

อันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิเช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ไม่มี
มลพิษ สะอาดไม่มีอันตราย กฎระเบียบคุ้มครองเพ่ือสร้างความม่ันคงต่อสุขภาพและจิตใจ  

     จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการ
อาศัย เช่น ต้องการให้มีการก าจัดยุงในชุมชนเพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค ต้องการไฟส่องสว่างตาม
ตรอกซอกซอยเพ่ือลดความเสียงต่อการเกิดอาชญากรรม และต้องการให้ดูแลจัดการสุนัขจรจัดที่อาจ
สร้างอันตรายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  

 
“อยากให้มาสนับสนุนเรื่องอาชีพเพราะป้าเองไม่มีรายได้อย่างอ่ืนเลย ลูกหลานก็ไม่มี อยากให้เขามา
ช่วยเหลืออาชีพเล็ก ๆ น้อยๆ ให้ผู้สูงอายุ เพราะใช้ซื้อของประจ าวัน 600 บาทจากสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพไม่ก่ีวันก็หมดแล้ว ให้ได้มีอาชีพให้มีรายได้เสริม” 

(ณี,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“อยากให้เทศบาลเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับความปลอดภัย ในชุมชนเตาปูนมีคนอาศัยอยู่เยอะ บางครั้ง
ก็มีโจร บางซอยก็มืด อยากให้มาช่วยเหลือในส่วนนี้ และก็เรื่องที่พักอาศัยในซอยมีคนที่อาศัยอยู่ บ้าน
เก่า อยากให้มาช่วยเหลือคนอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาด้านนี้ป้าสมบูรณ์ในซอยไม่มีลูกหลานก็ต้องพ่ึงตนเอง 
ตอนนี้ยังมีอาชีพค้าขายได้ แล้วต่อไปถ้าท าไม่ได้ จะท ายังไงก็ต้องพ่ึงจากเทศบาล รัฐบาลนี้แหละ” 

(ยายแต๋ว,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“อยากให้เทศบาลแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชน หมาเยอะมากเวลากลางคืนจะเห่าส่งเสียงรบกวน 
และเรื่องก าจัดยุง แต่ก่อนมีการพ่นควันไล่ยุง เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีมาเลย อยากให้เทศบาลมาดูแลในส่วนนี้ 
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อีกท้ังเรื่อง แสงสว่างตอนกลางคืน ในชุมชนเตาปูนมีหลายซอยคนอาศัยอยู่เยอะ กลางคืนน่ากลัว บาง
ที่ไฟไม่ติด หมาก็เยอะ อยากให้มาแก้ไขและช่วยเหลือในด้านนี้” 

 (ผ่อง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“ชุมชนเราคนเยอะ พูดง่าย ๆ เลยคนเยอะเด็กเยอะ โจรก็มีบางครั้งมันก็ไม่ปลอดภัยกับเรากลางวันยัง
มีคนเข้าออกเยอะแยะ เตาปูนซอยเยอะบางซอยกลางคืนหลอดไฟขาดมืดน่ากลัว ป้าเองอยู่นี้มานาน 
เวลามีปัญหาอะไรก็บอกประธานชุมชนเขาท างานอยู่ในเทศบาล เราก็บอกเขาก็จะไปด าเนินการให้ 
เขาท างานดีนะ เขามาซื้อของที่ร้านบ่อย ๆ เราก็บอกเขาไป แถวนี้เขารู้จักหมดคนนี้อยู่บ้านไหน ชื่อ
อะไร อยากให้ดูแลเรื่องอาชีพ”  

(เยาว์,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

ส่วนที่ 2 บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ 

 บทบาทของเทศบาลในการสนับสนุนดูแลและการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุนั้นจะต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ พ.ศ. 
2546 ที่ก าหนดไว้ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ได้มีข้อก าหนดไว้ว่า
เทศบาลต้อง ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ จากการศึกษาบทบาทของ
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุพบว่าเทศบาลเมืองกาญจนบุรีด าเนินกิจกรรมในการดูแล
ผู้สูงอายุในด้านส าคัญ ได้แก่ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมผู้สูงอายุ 
การช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวก 

2.1 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
     การสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ มีการก าหนดวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ในลักษณะปีต่อปี และผู้สูงอายุต้องแจ้งความประสงค์ที่จะรับปีต่อปี  

     จากการศึกษาพบว่า ในเขตชุมชนเตาปูน เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมือง
กาญจนบุรีมีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจ านวน 362 คน มีผู้สูงอายุยื่นตามความประสงค์
จ านวน 325 ราย ในส่วนของ 37 คนยังไม่ได้ยื่นตามความประสงค์ที่จะรับ โดยช่องทางการรับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพมีการด าเนินการมารับจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีด้วยตนเองหรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้สูงอายุ และการด าเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น  ปัญหาและ
อุปสรรคจะเป็นการแจกจ่ายล่าช้าในบางครั้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทราบถึงสิทธิในการรับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพด้วยตนเอง และมีความต้องการที่จะให้เพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพการกระจายข่าวสารจะมีการ
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ประกาศผ่านทางเสียงตามสาย ประธานชุมชน และรถกระจายเสียงของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ดัง
รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 
 
“โดยสวัสดิการเบี้ยยังชีพมีการด าเนินการมารับจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีการด าเนินการด้วย
ตนเองหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้สูงอายุ และการด าเนินการโอนเงินผ่านบัญชี และต้องเป็น
ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาจะรู้ว่าตัวเองอายุถึง 60 ปี แล้วเขาจะได้รับสิทธิ
อะไรบ้าง โดยบางคนเตรียมตัวตั้งแต่อายุ 59 ปี สวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุจะได้รับตามสิทธิ
ซึ่งได้รับแน่ๆ แต่ก็ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ รัฐบาลโอนให้จังหวัด และจังหวัดถ่ายโอนมาให้เทศบาล ซึ่งไม่
แน่นอนบางเดือนจะได้รับช้า รับเร็ว ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทศบาล ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าจะเป็นในลักษณะ
ที่เทศบาลได้รับมาโดยตรง ซึ่งไม่ใช่แบบนั้นแต่รับประกันว่าผู้สูงอายุได้รับแน่นอน การก าหนดวันจะมี
แจ้งให้ทราบในลักษณะในปีต่อปี และผู้สูงอายุต้องแจ้งความประสงค์ท่ีจะรับปีต่อปี ถ้าไม่แจ้งปีหน้าไม่
มีสิทธิในการรับเงินต้องรอปีถัดไป โดยจะมีการแจ้งจากเทศบาลโดยที่เทศบาลจะแจกให้กับผู้สูงอายุ
โดยแจกผ่านประธานชุมชนของแต่ละชุมชน หรือ ยกตัวอย่างการแจกเบี้ยจะมีในวันที่ 6 ประธาน
ชุมชนก็จะประกาศให้กับชุมชน พร้อมทั้งประกาศเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลก็
จะประกาศให้ทราบอีกที ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานได้ดี ปัจจุบันการเพ่ิมของประชากรผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ปีหนึ่งการเพ่ิม
มากกว่าการเสียชีวิต ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่มีทะเบียนราษฎร์ก็เยอะ ส่วนที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ก็เยอะไม่ค่อยมีปัญหาทางเทศบาลเข้าใจว่าผู้สูงอายุต้องการเพ่ิม แต่ตอนนี่รัฐบาลต้อง
จ่ายเงินในส่วนของสวัสดิการเบี้ยยังชีพในแต่ละปีหลายพันล้าน เงินในส่วนนี้ถ้ามองว่าเอาเงินเปล่ามา
ให้ผู้สูงอายุโดยที่ไม่ได้อะไรตอบแทนไม่เหมือนการลงทุน แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีน าเงินภาษีช่วยเหลือคนใน
ประเทศและผู้สูงอายุ สังเกตได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาไม่มีรายได้ ก็ต้องพ่ึงอันนี้ สวัสดิการเบี้ยยังชีพนี้ 
บางคนเงินเพียง 600-700 บาทใช้ทั้งเดือนเลยถ้าวันหนึ่งไม่มีการแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะเป็นยังไง”  

(เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี,ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 
 
     จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ทราบเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานคือในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพในด้านอ่ืน ๆ ไม่ทราบ และผู้สูงอายุพอใจที่
ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปัจจุบัน และมีความต้องการที่จะให้เพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยวิธีการ
ได้รับส่วนใหญ่จะให้ประธานและลูกหลานด าเนินการให้ และโอนผ่านธนาคาร ส่วนไปรับด้วยตนเองมี
จ านวนน้อย ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 
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 “โดยเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานนั้นคืออะไร มันเป็นยังไง เช่น สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ใช่ไหมอันนี้คือสิทธิที่จะ
ได้รับป้ารู้แค่นี”้   

(เฉลียง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559 )   
  “ในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ป้าได้รับในแต่ละเดือนเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ในเรื่องอ่ืนๆ ไม่ได้สนใจ
เลย โดยจะได้รับจ านวน 600 บาทต่อเดือน สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านอ่ืน ๆ พอทราบ แต่จ าไม่ได้เคยมี
พนักงานมาแจ้งไว้ ว่าเราจะได้สิทธิอะไรบ้าง“ 

 ( ณี  ,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

 “สิทธิอะไร ยายไม่รู้เลย สวัสดิการเบี้ยยังชีพนี้ละ”  
(เสริม ,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 

 
“สิทธิขั้นพ้ืนฐาน คือเบี้ยนี้แหละ รู้แค่ว่าจะได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน สวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพนี้ดีนะ ช่วยป้าได้ ถึงมันจะไม่เยอะ แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ ในเรื่องอ่ืน ๆ ไม่ทราบหรอกว่าจะได้อะไรบ้าง 
ไม่ค่อยได้สนใจ มี อาสาสมัครมาประกาศบอกแต่ก็จ าไม่ได้มันนานแล้ว”  

(น้อย,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
“รู้ว่าเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมาช่วยเหลือผู้สูงอายุ ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง สวัสดิการเบี้ยยังชีพนี้แหละ ตาไม่ได้มี
ความรู้เท่าไร เห็นมีคนจากเทศบาลมาบอกนะ ว่าผู้สูงอายุจะได้รับอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไร รับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างเดียว”  

(ผ่อง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
 “สวัสดิการเบี้ยยังชีพได้รับทุกเดือนนะ แต่บางเดือนก็ได้รับช้าในที่นี้ได้รับช้า เพราะต้องไปต่อคิว
เนื่องจากคนเยอะ แต่ละเดือนได้รับทุกเดือนเป็นปกติ สวัสดิการเบี้ยยังชีพมันเป็นรายได้ที่ท าให้ป้า
พอใจนะ พอใจตรงที่ได้รับทุกเดือนนี้แหละ บางคนเขาไม่มีรายได้ นี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้ในทางหนึ่ง 
ป้าว่ามันน้อยไปนิดหนึ่ง แต่อย่างว่าแหละ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลย ได้ทุก ๆ เดือนก็ใช้ไปหมดไม่เหลือ
เก็บแค่ใช้กิน”  

(ณี, ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559 ) 
 
“ในแต่ละเดือนเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้ลูกหลานไปรับให้เนื่องจากไม่สะดวกไปรับเอง โดยไปรับที่
ศาลา 60 พรรษา เป็นจุดที่ เทศบาลใช้เป็นจุดด าเนินการเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ได้รับทุก ๆ เดือน 
เห็นเขาว่ามีแบบโอนเงินใส่บัญชีธนาคารนะ แต่ไม่เป็นไร มีลูกหลาน ท าให้ก็ได้เหมือนกัน”  
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(ป้าเล็ก,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“เรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะมีกลุ่มประธานชุมชนมาด าเนินการเดินเรื่องและ น าเงินสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพมาให้ ในแต่ละเดือนได้ครบทุกเดือน บางครั้งอยากไปรับเองนะ แต่ไปไม่ได้ และโชคดีที่มีประธาน
มาช่วยเหลือ เรื่องเบี้ยชีพ มีคนมาถามหลายคนนะว่า ได้รับไหม พอใจไหม ป้าเองก็ไม่รู้จะตอบยังไง 
กลัวค าตอบเราไม่ดี ป้าพอใจนะที่ได้รับ มันดูได้น้อยนะเพราะ เราต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่มันมีค่า
นะ คนแก่จะให้ไปท างาน หาเงินเองมันล าบากแล้ว เขามาช่วยเหลือเราก็ดีแล้ว”  

(น้อย,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
“สวัสดิการเบี้ยยังชีพยายได้ 700 บาท ทุกเดือน ให้ประธานเดินงานให้ น่าจะได้สัก 1000บาท คนแก่
เขาไม่มีรายได้กันหรอก ส่วนมากก็ได้จากลูก หลาน ให้คนแก่จะให้ไปท างาน เดินยังไม่ค่อยได้เลย 
สวัสดิการเบี้ยยังชีพนี้ละ ช่วยเหลือ คนสูงอายุได้อย่างน้อยก็มีเงินติดตัวบ้าง สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุมันมีความส าคัญมากเลยนะ เทศบาลเขาด าเนินการดีนะ แต่ก่อนเห็นมีเจ้าหน้าที่เดิน
มาถามนะ ว่า ยายได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพไหมอย่าลืมไปท าเรื่องรับ”   

(เฉลียง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“สวัสดิการเบี้ยยังชีพแต่ก่อนเขาให้ไปรับเองที่เทศบาล เดี๋ยวนี้มีแบบโอนเงินเข้าธนาคาร ในแต่ละ
เดือนไม่ต้องไปรับที่เทศบาล สะดวกขึ้นเยอะ ตาเองก็ต้องให้หลานไปกดตัง ไอเราก็แก่แล้วท าเรื่อง
พวกนี้ไม่ถนัดไม่เข้าใจ แต่ก่อนต้องขับรถไปรับเอง และก็มีผู้น าชุมชนเขามาด าเนินการให้ก็ได้ แต่
หลานชายลุงไปท าเรื่องเข้าธนาคารให้”  

(ผ่อง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 
     การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เทศบาลต้องมาด าเนินการให้แก่ผู้สูงอายุตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 อาทิเช่น กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรม
การท่องเที่ยว กิจกรรมงานอดิเรก   

     จากการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุพบว่า ที่ผ่านมาเทศบาลเมือง
กาญจนบุรีมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันสงกรานต์ วัน
ปีใหม่โดยเชิญชวนให้ผู้สูงอายุไปท าบุญ ในส่วนวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะมีการจัดกิจกรรมแจกของ
รางวัล และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ที่มารับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการจัดตั้งชมผู้สูงอายุไปดูงาน
พร้อมทั้งพาไปศึกษาดูงาน และได้สร้างลานกิจกรรมให้กับแต่ละชุมชนได้ออกก าลังกายส าหรับ
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ผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีการมีการเต้นแอโรบิค โดยจะเป็นอาสาสมัครชุมชนหมู่บ้านมาแจ้งข่าวและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุปัจจุบันทางเทศบาลไม่สามารถจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้เนื่องจากมีปัญหา
งบประมาณ ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 
“โดยที่ผ่านมาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดท าโดยมาตลอดแต่ในระยะหลังท าบ้างไม่ท าบ้างเนื่องจาก
ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาน และเทศบาลมีการสร้างลานกิจกรรมให้แก่ชุมชน ในระยะหลัง
ผู้สูงอายุในชุมชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในชุมชนเตาปูนตรงหน้าคริสตจักร สังเกตได้ว่าช่วงแรก ๆ มี
คนในชุมชนทั้งวัยรุ่น ผู้สูงอายุ มาออกก าลังกาย ในช่วงแรก ๆ นะ จะเห็นได้ว่าจะมีแค่การเต้น แอ
โรบิคเท่านั้น โดยที่มีคนน้อย ผู้สูงอายุเองก็ไม่ค่อยได้สนใจ แต่ก่อนเดือนที่ผ่านมาทางเทศบาลจัดในวัน
รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการเลี้ยงอาหาร จัดกรรมแจกของรางวัล แต่เมื่อเดือนที่แล้วต้องงด เนื่องจาก
เทศบาลไม่สามารถท าได้ เพราะงบประมาณ โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาห้ามน า
งบประมาณส่วนนี้ออกไป ตัวอย่างเช่น เทศบาลเคลื่อนที่ จัดคณะชมรมผู้สูงอายุไปทรรศนะศึกษา ก็
ไม่สามารถท าได้เบิกงบไม่ได้ การสนับสนุนเทศบาลท าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็ก เทศบาลสนับสนุน
ให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น จะเป็นทางหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุเองไม่ต้อง
พ่ึงพาจากภาครัฐเพียงทางเดียว เทศบาลเองหรือไม่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ก็ต้องท าคล้าย 
ๆ กัน บางอันก็ประสบความส าเร็จได้รับค าชม บางอันท าไปก็ไม่ได้อะไรล้มเหลวบางครั้งก็โดนว่าท าไป
ท าไม ไม่ได้ประโยชน์เปลืองงบเปล่าๆ มันเป็นภารกิจของเทศบาลเองยังไงก็ต้องท า ประมาณนี้”  

(เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี,ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

 

     จากการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุพบว่า เทศบาลมีการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุในวันส าคัญต่าง ๆ และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมเล่นเกมแจก
ของรางวัลให้กับผู้สูงอายุในวันที่ไปรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการสร้างลานกิจกรรมในชุมชมให้กับ
ผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 
 
“จะมีในวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพนะ ที่ศาลา 60 พรรษามีอาหารเลี้ยง มีกิจกรรมให้เล่น และวัน
ส าคัญก็มีเชิญผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรม เขามีการจัดชมรมผู้สูงอายุไปดูงาน”  

(ยายใต้,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

“การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุไม่ทราบเลยเพราะไม่สะดวกเดินทางไปได้ เห็นว่าจัดทุก ๆ ครั้งที่
มีการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพนะ แต่ก็อยากไปดูว่าเป็นยังไง ครั้งหน้าอาจจะไปดู  ”  
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(เฉลียง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559 ) 
“เทศบาลเขาสร้างลานออกก าลังกายอยู่นะตรงคริสตจักรข้างโรงเรียนเทศบาล 5 ท าไว้นานแล้วแรก
คนก็เยอะ แต่ก่อนก็เดินไปดูว่าเขามีอะไร เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเลย เห็นว่าจัดเต้น เปิดเพลงดัง ๆ มีแต่ผู้หญิง
ส่วนใหญ่นะ ” 

(กัญญา,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
 “กิจกรรมที่เขาจัดให้ผู้สูงอายุ เห็นว่าจะมีนะ มีตลอด เห็นบอกว่ามีการจัดกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง มี
การให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย ร้องเพลง  แต่ไม่เคยได้ไปร่วมกิจกรรม เนื่องจากปัญหาต่าง ด้านสุขภาพ
ไม่ค่อยดี  ”  

(น้อย,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
 “ในเรื่องการจัดกิจกรรมเทศบาลเขาจัดตลอดเลยนะ วันพ่อ วันแม่ และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
ให้กับผู้สูงอายุ ให้ไปร่วมกันท าบุญมีการเลี้ยงอาหาร และ ให้ผู้สูงอายุร้องเพลง มีกิจกรรมที่ลาน
กิจกรรม การออกก าลังกายในช่วงเย็นของทุกวัน ความรู้สึกมีความพอใจนะที่เขาจัดท าและม า
ช่วยเหลือ” 

( ป้าเล็ก  ,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
“กิจกรรมที่เทศบาลจัดหรอ มีหลายอย่างเลย ในวันสงกรานต์ วันต่าง ๆ เวลาจะมีการจัดงาน จะมีคน
ส่วนใหญ่จะเป็น อสม.มาบอกประมาณว่า อาทิตหน้าจะมีการจัดงานนะอะไรประมาณนี้ ไม่ค่อยได้
สนใจ  ส่วนเรื่องกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ป้าไม่ทราบนะว่าเป็นยังไงมีจริงรึปล่าว  แต่พูดถึงน่าจะมี 
เพราะผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ไม่มีรายได้หรอก”  

(เยาว์,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 

2.3 ด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวก 
     การช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นนโยบายที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีต้องท าตามสิทธิ

ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ทางเทศบาลต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิเช่น การ
บริการทางการแพทย์ ให้ความรู้และแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เหลือผู้สูงอายุที่ไม่
มีอาชีพ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร
สถานที่  

     จากการศึกษาด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวกพบว่า การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุจะเป็นในลักษณะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาลงพ้ืนที่ชวยเหลือผู้สูงอายุใน
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พ้ืนที่นั้น ๆ โดยท างานร่วมกับเทศบาล และมีประธานชุมชนคอยด าเนินการประสานเรื่องระหว่าง
เทศบาลกับผู้สูงอายุในชุมชน ส าหรับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้มีการมาช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านการ
อ านวยความสะดวกและการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และอ านวยความสะดวกไม่ต้องต่อคิวเมื่อไป
ติดต่อที่เทศบาล มีการช่วยเหลือปัญหาที่อยู่อาศัย อาทิเช่น บ้านพัง หลังคาพัง โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ความพอใจที่ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมาลงพ้ืนที่ชวยเหลือพร้อมทั้งประกาศข่าวและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ดัง
รายละเอียดค าสัมภาษณ์ 

 
“ ซึ่งการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่ละชุมชนดูแลอยู่
โดยขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเทศบาลเมือง
กาญจนบุรีจ านวน 318 คนมีการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให้ในแต่ละชมชุนอยู่แล้ว ถ้าในด้านการ
ช่วยเหลืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ก็จะลงพ้ืนที่โดยตลอดซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านก็จะมารายงานว่ามีปัญหาอะไร ผู้สูงอายุต้องการอะไร ถ้าไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านล าบากนะ แย่เลยละ เทศบาลเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถลงไปถามได้ทุกพ้ืนที่ โดยในชุมชน
แต่ละชุมชนจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่แต่งตั้งมาแล้วโดยเขาก็จะเป็นคนในพ้ืนที่นั้น 
ๆ ถ้าจ าไม่ผิดจะแบ่งเป็นสัดส่วนของแต่ละพ้ืนที่ก็จะด าเนินการง่ายกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านบางคนท างานก็ดีไปบางคนมาสมัครแล้วไม่ท าอะไรก็ไม่รู้มาสมัครท าไม ไอคนท าก็ท าไป เดี๋ยว
โรงพยาบาลโทรมา เดี๋ยวสาธารณสุขโทรมา ก็ต้องขอบคุณเขานะมาช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ประสานงานกับหลายหน่วยงานได้ดี ส่วนในเรื่องการอ านวยความสะดวก สังเกตง่ายๆ เวลาผู้สูงอายุ
ไปติดต่อที่ไหน ยังไง ทุก ๆ ที่ก็จะมีการอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ ยกตัวอย่าง 
โรงพยาบาล ผู้สูงอายุก็ไม่ต่อคิวถ้าอายุถึงที่ก าหนดไว้ เช่น อายุ 70 ปี มาติดต่อรักษาก็ไม่ไต้องรอคิว 
เดี๋ยวนี้รัฐบาลหันมาให้ความสนใจผู้สูงอายุเยอะ การช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ ในชุมชนเตาปูนปัญหาอ่ืน 
ๆ ไม่ค่อยมีจะมีก็เพียงเล็กน้อยในเรื่องผู้สูงอายุที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยเล็กน้อยโดยเขาจะประสานงานกับ
ประธานในชุมชนแล้วก็มาด าเนินการกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรี”  

(เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี,ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 
 
     จากการศึกษาด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวกพบว่า เทศบาลมีการ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพ
ให้กับผู้สูงอายุ มีการอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุเวลาไปติดต่อเทศบาล และมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ 
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 “การช่วยเหลือจากเทศบาล จะมีมาช่วยเหลือในคณะที่เกิดปัญหาเล็ก ๆ น้อยๆ หลายปีที่ผ่านมา 
แถวบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก น้ าไม่ท่วม แต่ได้ยินมาว่า บางบ้านมีบ้านพัง หลังคาหลุด ชาวบ้านก็มี
เทศบาลมาช่วยเหลือ เทศบาลเขามาช่วยเหลือในด้านอ่ืน ๆ ไม่รู้จะให้มาช่วยเหลืออะไรได้ สวัสดิการ
เบี้ยยังชีพก็พอใจ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มาบ่อยและก็ประธานชุมชนมาบอกข่าว”  

(น้อย ,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559)   
 

 “ทุก ๆ ปีนะมีการตรวจสุขภาพให้ โดยจะจัดในวันส าคัญ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ แต่ป้าไม่ได้ไปร่วม
หรอก ไปไม่ได้ เห็นมีคนไปหลายคน และก็มี มีกลุ่มอาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ านมาถามช่วยเหลือ
ในด้าน อยากให้เทศบาลช่วยเหลือในด้านการหาอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีงานท า ไม่มีรายได้อยากให้
เทศบาลมาดูแลในการด ารงชีพ ถึงจะมีอาชีพค้าขายแต่ การใช้ชีวิตประจ าวันกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ยังไม่พอใช้ ผู้สูงอายุบางคนเขาไม่ใครมาช่วยเหลือ พูดจริง ๆ นะลูกหลานบางคนเขาไม่ดูแลเลย”  

 ( ณี,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559 ) 

 
“เมื่อไปติดต่อที่เทศบาล เห็นลูกชายบอกว่าเขามีการช่วยด าเนินการนะ มีการช่วยเหลือเมื่อไปติดต่อ
กับเทศบาล ป้าว่าน่าพอใจในการช่วยเหลือโดยการมีเจ้าหน้าที่มาด าเนินการให้ส าหรับผู้สูงอายุถึงแม้
จะไม่ได้ไปเอง แต่ก่อนไปเองไอเราก็ไปนั่งรอคิว รอแล้วรออีกคนก็เยอะ” 

(เสริม,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
“เทศบาลที่จะมาช่วยเหลือ ส่วนใหญ่จะมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาช่วยเหลือ มาบอก
ประกาศว่า จะมีการจัดงาน จะมีการตรวจสุขภาพประจ าปี ส่วนใหญ่จะเป็น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่มาช่วยเหลือ ถ้าอยากให้เทศบาลมาช่วยเหลือ อยากให้เทศบาลมาเยี่ยมตามบ้าน 
อยากให้ช่วยเหลือเรื่องรายได้ ส าหรับยายยังมีลูกหลานมาให้เงิน ให้ทอง แต่คนอ่ืนอาจไม่มี ถ้า
เทศบาลมาช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ก็จะดี” 

(เฉลียง,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
 
“ส่วนใหญ่มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาถามก็คนในชุมชนนี้ละ บางคนท าก็ขยันท า 
บางคนเห็นก็เป็นไม่เห็นท าอะไรเลย ว่าเขาไม่ได้หรอก เวลามาก็ถามปกติเหมือนทุกครั้ง และก็จะมา
บอกถึงวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในเดือนหน้า ส่วนใหญ่จะมาตอนปลายเดือนอย่างเดือนนี้ก็มาเมื่อ
ไม่ก่ีวันนี้แหละ”  

(ยายใต้,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559) 
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“ส่วนใหญ่จะเป็นช่างเล็กกุญแจนั้นแหละเขาเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เวลามีอะไรก็จะบอกเขา และก็
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาหาบอกข่าว ในชุมชนมีคนเยอะ คนไหนเป็นคนที่รู้จักก็
ช่วยเหลือกันตลอด” 

 (ยายแต๋ว,ค าสัมภาษณ์, กรกฎาคม 2559)” 

 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

 จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พบว่า 
พบว่าเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ การด าเนินการเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม ด้านปัญหางบประมาณ และอุปสรรคในการลงพื้นท่ีในการดูแลผู้สูงอายุ    

3.1 การด าเนินการเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
      จากการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดย
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคม
สงเคราะห์ พบว่า ปัญหาเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพในการดูแลผู้สูงอายุเทศบาล จ านวนผู้สูงอายุนั้นมี
จ านวนมากขึ้นในแต่ละปี พนักงานที่ดูแลในส่วนผู้สูงอายุ ในการท างานของเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุใน
การท างานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท างานในด้านดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียว ขั้นตอนในการด าเนินการในการรับ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพกว่าผู้สูงอายุจะได้รับต้องมีเงื่อนไข ผ่านข้อก าหนดส าหรับผู้สูงอายุบางคนไม่เข้าใจ 
และการจัดการวันแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มารับด้วยตนเองที่ศาลา 60 พรรษาจะมีปัญหา
และอุปสรรคเรื่องการด าเนินการแจกช้า และมีขั้นตอนการด าเนินการ และอีกทั้งจ านวนผู้สูงอายุที่มา
รับด้วยตนเองมีเยอะพอสมควร ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  

 
“ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุต้องมองว่าทุกงานทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหาและอุปสรรค
เป็นธรรมดา ในส่วนเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพปัญหาหลัก ๆ ถ้ามองในมุมเทศบาล จ านวนผู้สูงอายุนั้นมี
จ านวนมากข้ึนในแต่ละปีอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หรือท่ีไหน เทศบาลปากแพรก 
หรือเทศบาลต าบลท่าล้อ ทุกที่มีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น เมื่อผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น เราก็ต้องท างานเพ่ิมขึ้น 
พนักงานไม่เพ่ิมตาม อาจจะไม่มีผลเท่าไร แต่ในมุมมองของเจ้าหน้าที่เอง บางครั้งเราไม่ได้ท างานใน
ด้าน ๆ เดียวคนหนึ่งอาจจะดูแลในส่วนผู้สูงอายุและดูแลพัฒนาเด็กและเยาวชน และถ้าพูดตรง ๆ 
ขั้นตอนในการด าเนินการในการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพกว่าผู้สูงอายุจะได้รับต้องมีเงื่อนไข ผ่าน
ข้อก าหนด ถ้ามองว่ามันดีมันก็ดี เช่น มีระเบียบขั้นตอนชัดเจน บางครั้งเราก็มองว่าเวลาถามถึงข้อมูล
กับผู้สูงอายุเอง เขาก็ตอบไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจว่าต้องท าอะไรยัง แต่เวลาติดต่อเรื่องสวัสดิการเบี้ย
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ยังชีพส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเองจะติดต่อผ่านประธานชุมชน ซึ่งก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด และในการรับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพในแต่ละเดือนที่ไปรับที่ ศาลา 60 พรรษาบางครั้งอาจจะล่าช้าก็ต้องจัดท าตามคิว ก็อาจจะ
เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พอ หรือระเบียบขั้นตอนวิธีการ อย่างเช่น การรับเงินจากประธานชุมชนโดยจะ
มีการหักสแตมป์อากร 30 บาท โดยผู้สูงส่วนใหญ่จะคิดว่าประธานคนด าเนินการนั้นเป็นคนเอาไป แต่
หลังๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะหันมาใช้วิธีรับโอนทางธนาคาร ปัญหาการแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพคือ 
ต้องท าความเข้าใจว่า ทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ไม่ได้รับเงินหรือการด าเนินการโดยตรงจากทาง
รัฐบาลมายังจังหวัดแล้วส่งต่อมากับเทศบาล โดยหลาย ๆ ครั้งมักจะโดนบ่นว่าท าไมสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพช้าแถมยังได้น้อย บางครั้งปัญหาเราก็ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้เพราะเราไม่มีอ านาจหน้าที่ตรง
นั้น ถ้านับจ านวนผู้สูงอายุทั้งหมดของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเกือบ 3,000 คน และปัญหาหลัก ๆ 
ผู้สูงอายุจะถามกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่า เมื่อไรจะได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เพ่ิม ซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ โดยที่
ผู้สูงอายุบางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจ และเวลามาท าเรื่องติดต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุคนไหนมี
ลูกหลานมาด าเนินการให้ก็ไม่มีปัญหา ถ้าคนไหนเขาไม่มีลูกหลานมาก็ต้องด าเนินการให้ บางคนเจ้า
หน้าพูดก็ไม่เข้าใจ ให้ไปทางนี้ เดี๋ยวสักพักก็จะกลับมาถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แต่
ที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะไม่ได้เดินทางมาเอง ส่วนใหญ่จะให้ลูกหลานด าเนินการ
เอง หรือไม่ก็มีการเซ็นรับมอบอ านาจให้กับตัวแทนโดยจะเป็นประธานชุมชนด าเนินการแทน” 

(เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี,ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

 

3.2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 
     จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สู งอายุของเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดให้ผู้สูงอายุตลอดมา 
ปัญหาการขาดการสนับสนุนในวันที่มีการแจกรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะมีการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุ เช่น การแจกของ การจัดกิจกรรมเล่นเกม เลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้สูงอายุ แจกของรางวัล
ต่าง ๆ เทศบาลเมืองกาญจนบุรีหยุดจัดกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทศบาลไม่สามารถ
น างบประมาณมาจัดให้กับผู้สูงอายุได้ ส าหรับอุปสรรคการจัดกิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าทีบางครั้งก็ไม่
พอในการด าเนินการ และการสนับสนุนช่วยเหลือจากภายนอก การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุ
ไม่มีความต่อเนื่อง และในบางครั้งจัดท าให้ผู้สูงอายุก็ไม่น าไปต่อยอดเอง เทศบาลเองพยายามที่จะ
จัดหาวิธีการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุในหลาย ๆ ทางเพ่ือน ามาสนับสนุนและช่วยเหลือในอนาคต ดัง
รายละเอียดค าสัมภาษณ์  
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“การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดให้ผู้สูงอายุตลอดมา ถ้ามองถึง
ปัญหาในด้านนี้ เมื่อเดือนที่แล้วปกติการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เช่น 
การแจกของ การจัดกิจกรรมเล่นเกม เลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้สูงอายุ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องหยุดจัดกิจกรรม
ไว้ก่อนเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทศบาลไม่สามารถน างบประมาณมาจัดให้กับผู้สูงอายุได้ เพราะ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาห้ามน างบประมาณส่วนนี้ออกไป ถ้าไม่มีงบประมาณแล้วจะ
จัดกิจกรรมได้อย่างไร ส าหรับอุปสรรคการจัดกิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าทีบางครั้งก็ไม่พอในการ
ด าเนินการ และการช่วยเหลือจากภายนอกไม่ค่อยมีใครเข้ามาช่วยเหลือในการกิจกรรมแต่ก็พอมีบ้าง 
ขอไม่เปิดเผยว่ามีใครมาช่วยเหลือพูดถึงการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุไม่มี
ความต่อเนื่อง และในบางครั้งจัดท าให้ผู้สูงอายุก็ไม่น าไปต่อยอด ถามว่าเราอยากจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุไหม อยากท านะ ผู้สูงอายุก็เปรียบเหมือนญาติผู้ใหญ่ผ่านไปเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุ นอกจาก
ลูกหลาน ญาติแล้วจะมีใครมาช่วยเหลือนอกจากภาครัฐ จะท าอะไรก็ต้องใช้เงินใช้งบประมาณในการ
ท า พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเขารู้อยู่แล้วศาลา 60 พรรษาทุกคนรู้อยู่แล้ว ในอนาคตก็น่าจะได้
จัดกิจกรรมเพราะมันเป็นสิ่งที่เทศบาลต้องท าให้กับผู้สูงอายุ”  

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี,ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 

 
3.3 ด้านงบประมาณและการด าเนินงานให้กับผู้สูงอายุ 
     จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สู งอายุของเทศบาลเมือ ง

กาญจนบุรี ด้านงบประมาณทางเทศบาลได้รับงบประมาณมาจากทางภาครัฐ เทศบาลเมืองหรือ
องค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ ปัญหาด้านงบประมาณโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบ 
การสนับสนุนจากภายนอกที่จะมาคอยสนับสนุนในการช่วยเหลือและด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
น้อยมีน้อย ในส่วนการด าเนินการปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลส าหรับในกองสวัสดิการสังคมมี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  

 
“ด้านงบประมาณทางเทศบาลได้รับงบประมาณมาจากทางภาครัฐ ส าหรับหลาย ๆคนหลาย
หน่วยงานชอบมองว่า พวกเทศบาลเมืองหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ ไม่ต้องใช้
งบประมาณอะไร ดูแลอะไรบ้าง ถ้าพูดถึงเทศบาลทุกเทศบาลมีหน้าที่คล้าย ๆ กัน ไม่ว่าหน่วยไหน
อะไร ด าเนินการก็ต้องใช้งบประมาณทางภาครัฐก็สนับสนุนทุกหน่วยงานงบประมาณมาพอประมาณ 
ปัญหาด้านงบประมาณอย่างล่าสุดก็มี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมา ก็ต้องจัดงบประมาณให้
จัดแบ่งให้สมดุล และปัญหาอีกด้านหนึ่งคือการสนับสนุนจากภายนอกที่จะมาคอยสนับสนุนในการ
ช่วยเหลือและด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุน้อย ในส่วนการด าเนินการปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลส าหรับในกองสวัสดิการสังคมมีเจ้าหน้าที่อยู่ 10 คน แต่ก่อนมีน้อยไม่เพียงพอซึ่งตอนนี้ก็มีเจ้า
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ที่ลูกจ้างชั่วคราวมาท างานแก้ปัญหานี้ชั่วคราวได้ในระดับหนึ่ง ปัญหางบประมาณมันคล้ายจะเป็นเรื่อง
ปกติไปแล้ว จะไปท าโครงการก็ต้องของบประมาณ ไม่รู้ว่าที่อ่ืนเป็นไหม มันก็แล้วแต่พ้ืนที่นั้น ๆ ขึ้นอยู่
กับการบริหาร การด าเนินการในปีหนึ่งปีทางเทศบาลเองมีการวางการด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ กิจกรรม หรือการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุ เป็นตารางออกมาชัดเจนทางเทศบาลมี
จัดเตรียมด้านงบประมาณไว้ตั้งแต่การจัดท างบประมาณของปีถัดไป การแจกของให้กับผู้สูงอายุทาง
เทศบาลอยากให้หน่วยงานด้านอื่น ๆ หรือจากภาคเอกชนมาสนับสนุนเท่านั้น”   

(เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี,ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559) 
 

3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 
     จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สู งอายุ ของเทศบาลเมือง

กาญจนบุรี ปัญหาในการลงพ้ืนที่ส าหรับกองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเองได้รับหน้าที่
โดยตรงเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปดูแลด้วยตัวเองทั้งหมด ส าหรับเรื่องการลงพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ที่ท าหน้าที่นี้โดยตรงคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่จะท าหน้าที่ตรวจเยี่ยมตามบ้าน 
เวลาลงพ้ืนที่จะเจอผู้สูงอายุทั้งพูดคุยดีกับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุน และบ่นถึงปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ 
ปัญหาภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์  

 
“ปัญหาในการลงพ้ืนที่ส าหรับกองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเองได้รับหน้าที่โดยตรง
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เจ้าที่เราเองไม่สามารถไปดูแลด้วยตัวเองทั้งหมด จึงต้องให้หน่วยงานอื่นมาช่วยเหลือ 
ส าหรับเรื่องการลงพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ท าหน้าที่นี้โดยตรงคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่จะ
ท าหน้าที่ตรวจเยี่ยมตามบ้าน ถ้าไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านล าบากเลยนะโดยท างาน
ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข ในการดูแลผู้สูงอายุ เวลาลงพ้ืนที่จะเจอผู้สูงอายุทั้งพูดคุย
ดีสนับสนุนกับเจ้าหน้าที และบ่น ก็เป็นปกติ เจ้าหน้าที่บางครั้งก็ต้องใจเย็น เพราะมันเป็นเสียงสะท้อน
กลับมา ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะพูดในลักษณะ เจ้าหน้าที่ครับ สวัสดิการเบี้ยยังชีพเมื่อไรจะได้เพ่ิม ซึ่งก็ไม่
สามารถบอกได้ เพราะทางเทศบาลไม่สามารถไปก าหนดค่าสวัสดิการเบี้ยยังชีพได้ เทศบาลเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นเล็ก ๆ ไม่สามารถท าได้ ถ้ามองในส่วนชุมชนเตาปูนยังเป็นชุมชนที่ติดกัน เวลาลงพื้นที่
ไม่ล าบาก แต่ถ้าเป็นที่อ่ืนเจ้าหน้าที่น้อยเราไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด อุปสรรคด้านพ้ืนที่ สังเกตได้ว่า
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีพ้ืนที่แยกออกบางจุดอยู่ไกลมาก เช่น ติดตรงเทศบาลต าบลท่าล้อ กับ
เทศบาลเมือง เจ้าหน้าที่บางคนยังแยกไม่ออกเลยนะ อาจท าให้การเข้าถึงหรือการท างานไม่ทั่วถึง
ส าหรับพื้นที่ท่ีอยู่ไกลจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และไม่มีประสิทธิภาพ” 

(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกาญจนบุรี,ค าสัมภาษณ์, สิงหาคม 2559 ) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

     การศึกษาเรื่อง “บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุ รี ในการดูแลผู้สู งอายุ ”มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศึกษาบทบาทของ

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของ

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research ) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ

การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนายกเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผ่ายกองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนเตาปูน เขต

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการศึกษา  

1. ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

   1.1 ความต้องการด้านร่างกาย 

         จากการศึกษาจากข้อมูลเอกสารพบว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีส่วน

ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 65-70 และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วง 

60-65 ปีในช่วงวัยดังกล่าวมีความเสื่อมโทรมของร่างกาย และมีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน และมีอาการเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ปวดเมื่อย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงต้องการการสนับสนุนใน

เรื่องให้มกีารตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตามบ้าน อยากให้ลูกหลานมาดูแล

ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมีความต้องการด้านเวชภัณฑ์ยารักษาโรค 
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   1.2 ความต้องการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  

         จากนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพจากภาครัฐในปัจจุบันจะอยู่ที่ 600 

บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วงระหว่าง 60-69 ปี และ700 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วง

ระหว่าง 70-79 ปี 800 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วงระหว่าง 80-89 ปีและ 1,000 บาทต่อ

เดือนส าหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป รวมถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุที่พิการ และส าหรับ

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการพิเศษซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผย ถ้าผู้สูงอายุที่มีร่ างการ

พิการก็มีสิทธิรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพทั้ง 2 ด้านทั้งสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพส าหรับผู้พิการ จากการศึกษาพบว่าส าหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

และมีความพึงพอใจต่อนโยบายการสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ได้รับจากทางภครัฐ เนื่องจาก

ผู้สูงอายุสามารถน าสวัสดิการเบี้ยยังชีพไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันประกอบกับผู้สูงอายุไม่สามารถ

ท างานหารายได้ด้วยตนเองได้ บางส่วนต้องขอจากลูกหลาน และบางส่วนไม่มีลูกหลานดูแล อย่างไรก็

ตามผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพในอัตราที่สูงขึ้นเพ่ือค่าใช้จ่ายทั้งใน

การด าเนินชีวิตประจ าวัน และค่ารักษาค่าพยาบาลของผู้สูงอายุ 

   1.3 ความต้องการด้านสังคม  

         ความต้องการทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยความต้องการของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ไปมีโอกาสรวมกลุ่ม และได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของกลุ่มในสังคมหรืออาจกล่าวได้ว่า การมี

มิตรภาพนั้นเองจากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการรวมกลุ่มทางสังคมระหว่าง

ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อท ากิจกรรมร่วมกัน พูดคุยกัน โดยผู้สูงอายุในชุมชนมีการพบปะสังสรรค์ระหว่าง

ผู้สูงอายุด้วยกันเป็นประจ าเพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่รู้สึกเหงา ผู้สูงอายุบางคนยังมีลูกหลานมาเยี่ยมหา 

กิจกรรมที่ท าส่วนใหญ่คือ การไปเยี่ยมตามบ้านด้วยกันเองของผู้สูงอายุ และการพบปะกันที่ร้านค้าใน

ชุมชน 

   1.4 ความต้องการความปลอดภัย  

         ความต้องการความปลอดภัยเป็นความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจาก

อันตรายทั้งร่างกายและจิตใจ อาทิเช่น การอยู่ในสภาพแวดล้อต่อชีวิต และทรัพย์สิน ไม่มีมลพิษ 

สะอาดไม่มีอันตราย กฎระเบียบคุ้มครองเพ่ือสร้างความมั่นคงต่อสุขภาพและจิตใจ จากการศึกษา

พบว่าผู้สูงอายุมีความต้องการในเรื่อง ผู้สูงอายุต้องการให้ชุชนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการ

อาศัย เช่น ตามตรอก ซอก ซอยจะมีที่มืดเปลี่ยวเนื่องจากไฟส่องสว่างช ารุดอาจท าให้มีความเสี่ยงที่จะ

เกิดอาชญากรรม และต้องการแก้ปัญหายุงซึ่งเป็นพาหะน าโรค ปัญหาสุนัขจรจัดที่สร้างความวิตก
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กังวลให้กับผู้สูงอายุเวลาเดินทางภายในชุมชน และความต้องการที่จะให้สนับสนุนอาชีพเพ่ิมรายได้

ให้กับผู้สูงอายุ  

 

2. บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ 

   2.1 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

         จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ มีการก าหนดวันรับ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพในลักษณะปีต่อปี และผู้สูงอายุต้องแจ้งความประสงค์ที่จะรับปีต่อปี โดยในเขต

ชุมชนเตาปูน เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

จ านวน 362 คน มีผู้สูงอายุยื่นตามความประสงค์จ านวน 325 ราย ในส่วนของ 37 คนยังไม่ได้ยื่นตาม

ความประสงค์ที่จะรับ โดยช่องทางการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพมีการด าเนินการมารับจากเทศบาลเมือง

กาญจนบุรีด้วยตนเองหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้สูงอายุ และการด าเนินการโอนเงินผ่าน

บัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ปัญหาและอุปสรรคจะเป็นการแจกล้าช้าในบางครั้ง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะ

ทราบถึงสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง และมีความต้องการที่จะให้เพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพการกระจายข่าวสารจะมีการประกาศผ่านทางเสียงตามสาย ประธานชุมชน และรถกระจายเสียง

ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

       จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ทราบเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานคือในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพในด้านอ่ืน ๆ ไม่ทราบ และผู้สูงอายุพอใจที่

ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปัจจุบัน และมีความต้องการที่จะให้เพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยวิธีการ

ได้รับส่วนใหญ่จะให้ประธานและลูกหลานด าเนินการให้ และโอนผ่านธนาคาร ส่วนไปรับด้วยตนเองมี

จ านวนน้อย 

   2.2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 

         การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เทศบาลต้องมาด าเนินการให้แก่ผู้สูงอายุ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 อาทิเช่น กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการออกก าลังกาย 

กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมงานอดิเรก จากการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมส่ง เสริมผู้สูงอายุพบว่า 

ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันพ่อ 

วันแม่ วันสงกรานต์ วันปีใหม่โดยเชิญชวนให้ผู้สูงอายุไปท าบุญ ในส่วนวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะมี

การจัดกิจกรรมแจกของรางวัล และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ที่มารับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มี่การ
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จัดตั้งชมผู้สูงอายุไปดูงานพร้อมทั้งพาไปศึกษาดูงาน และได้สร้างลานกิจกรรมให้กับแต่ละชุมชนได้

ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีการเต้นแอโรบิค โดยจะเป็นอาสาสมัครชุมชนหมู่บ้านมา

แจ้งข่าวและช่วยเหลือผู้สูงอายุปัจจุบันทางเทศบาลไม่สามารถจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้เนื่องจากมี

ปัญหางบประมาณ 

          จากการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุพบว่า เทศบาลมีการจัดกิจกรรม

ให้กับผู้สูงอายุในวันส าคัญต่าง ๆ และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมเล่น

เกมแจกของรางวัลให้กับผู้สูงอายุในวันที่ไปรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ มีการสร้างลานกิจกรรมในชุมชม

ให้กับผู้สูงอายุ 

   2.3 ด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวก 

         การช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นนโยบายที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีต้องท าตามสิทธิ

ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ทางเทศบาลต้องช่วยเหลือผู้สูงอายุ อาทิเช่น การ

บริการทางการแพทย์ ให้ความรู้และแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต เหลือผู้สูงอายุที่ไม่

มีอาชีพ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร

สถานที่ จากการศึกษาด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวกพบว่า การช่วยเหลือผู้สูงอายุจะ

เป็นในลักษณะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาลงพ้ืนที่ชวยเหลือผู้สูงอายุในพ้ืนที่นั้น ๆ 

โดยท างานร่วมกับเทศบาล และมีประธานชุมชนคอยด าเนินการประสานเรื่องระหว่างเทศบาลกับ

ผู้สูงอายุในชุมชน ส าหรับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้มีการมาช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านการอ านวย

ความสะดวกและการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และอ านวยความสะดวกไม่ต้องต่อคิวเมื่อไปติดต่อที่

เทศบาล มีการช่วยเหลือปัญหาที่อยู่อาศัย อาทิเช่น บ้านพัง หลังคาพัง โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความ

พอใจที่ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านมาลงพื้นที่ชวยเหลือพร้อมทั้งประกาศข่าวและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 

       จากการศึกษาด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวกพบว่า เทศบาลมีการ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุ มีการตรวจสุขภาพ

ให้กับผู้สูงอายุ มีการอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุเวลาไปติดต่อเทศบาล และมีอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ 
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3. ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

      3.1 การด าเนินการเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

         จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคลากรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาล

เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พบว่า ปัญหาเรื่อง

สวัสดิการเบี้ยยังชีพในการดูแลผู้สูงอายุเทศบาล จ านวนผู้สูงอายุนั้นมีจ านวนมากขึ้นในแต่ละปี 

พนักงานที่ดูแลในส่วนผู้สูงอายุ ในการท างานของเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในการท างานเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ท างานในด้านดูแลผู้สูงอายุอย่างเดียว ขั้นตอนในการด าเนินการในการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพกว่า

ผู้สูงอายุจะได้รับต้องมีเงื่อนไข ผ่านข้อก าหนดส าหรับผู้สูงอายุบางคนไม่เข้าใจ และการจัดการวันแจก

สวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้ที่มารับด้วยตนเองที่ศาลา 60 พรรษาจะมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องการ

ด าเนินการแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพล่าช้า และมีข้ันตอนการด าเนินการ และอีกท้ังจ านวนผู้สูงอายุที่มา

รับด้วยตนเองมีเยอะพอสมควร  

   3.2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ 

         จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุโดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคลากรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกอง

สวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี การจัดกิจกรรมให้กับ

ผู้สูงอายุทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดให้ผู้สูงอายุตลอดมา ปัญหาการขาดการสนับสนุนในวันที่มี

การแจกรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจะมีการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เช่น การแจกของ การจัดกิจกรรม

เล่นเกม เลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้สูงอายุ แจกของรางวัลต่าง ๆ เทศบาลเมืองกาญจนบุรีหยุดจัด

กิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทศบาลไม่สามารถน างบประมาณมาจัดให้กับผู้สูงอายุได้ 

ส าหรับอุปสรรคการจัดกิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าที่บางครั้งก็ไม่พอในการด าเนินการ และการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากภายนอก การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุไม่มีความต่อเนื่อง และในบางครั้งจัดท า

ให้ผู้สูงอายุก็ไม่น าไปต่อยอดเอง เทศบาลเองพยายามที่จะจัดหาวิธีการส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุในหลาย 

ๆ ทางเพ่ือน ามาสนับสนุนและช่วยเหลือในอนาคต  
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   3.3.ด้านงบประมาณและการด าเนินงานให้กับผู้สูงอายุ 

         จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุโดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคลากรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง

กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พบว่า ด้านงบประมาณ

ทางเทศบาลได้รับงบประมาณมาจากทางภาครัฐ เทศบาลเมืองหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

ปัญหาด้านงบประมาณโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบ การสนับสนุนจากภายนอกที่

จะมาคอยซัพพอร์ตในการช่วยเหลือและด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุน้อยมีน้อย ในส่วนการ

ด าเนินการปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลส าหรับในกองสวัสดิการสังคมมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  

   3.4.ปัญหาและอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ในการดูแลผู้สูงอายุ  

        จากการศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุโดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคลากรของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง

กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พบว่า ปัญหาในการลง

พ้ืนที่ส าหรับกองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเองได้รับหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เจ้าที่

ไม่สามารถไปดูแลด้วยตัวเองทั้งหมด ส าหรับเรื่องการลงพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ท าหน้าที่นี้โดยตรงคือ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่จะท าหน้าที่ตรวจเยี่ยมตามบ้าน เวลาลงพ้ืนที่จะเจอผู้สูงอายุ

ทั้งพูดคุยดีกับเจ้าหน้าที่ดีให้การสนับสนุน และบ่นถึงปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ ปัญหาภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่

ห่างไกล 

อภิปรายผล 

   การศึกษาถึงบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุสามารถน ามา

อภิปรายผลการศึกษาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อ้างอิงจากทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้ 

   1. การศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี พบว่า ผู้สูงอายุใน

ชุมชนเตาปูน ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผู้สูงอายุมีความต้องการในด้านที่ส าคัญ ๆได้แก่ ด้าน

ร่างกาย ด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ด้านสังคม และด้านอื่น ๆ โดยในด้านร่างกาย ผู้สูงอายุในเขตชุมชน

เตาปูน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพร่างกายโดยมีโรคประจ าตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

และมีอาการเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อม ปวดเมื่อย เนื่องจากผู้สูงอายุเองเกิดการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา

และภูมิต้านทานร่างกายน้อยลงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพเกิดโรคภัยตามมาส่งผลถึงสภาพ
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จิตใจของผู้สูงอายุด้วย และเป็นปัญหาที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พบเจอกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล (2551) บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัยผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว พบว่ามีปัญหาสุขภาพ

ทางร่างกายของผู้สูงอายุ เข่น  อาการปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเมื่อย เหนื่อยง่าย ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจ

ของผู้สูงอายุ 

  ชุมชนเตาปูนเป็นชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหลายครอบครัวทั้ง เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

โดยผู้สูงอายุในชุมชนมีอาชีพค้าขาย และไม่มีอาชีพซึ่งท าให้ผู้สูงอายุต้องพ่ึงพาจากรายได้จาก

สวัสดิการเบี้ยยังชีพจากหน่วยงานภาครัฐมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันเดือน อีกทั้งค่าครองชีพ

สูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ได้รับในปัจจุบัน ส าหรับ

ผู้สูงอายุในช่วงระหว่าง 60-69 ปี และ700 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วงระหว่าง 70-79 ปี 800 

บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุในช่วงระหว่าง 80-89 ปี 1,000 บาทต่อเดือนส าหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้น

ไป ผู้สูงอายุบางคนไม่มีรายได้อ่ืน ๆ อีกทั้งไม่มีลูกหลานมาคอยดูแลช่วยเหลือ ดังนั้นสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพจึงเป็นรายได้หลักเป็นหนทางที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุในส่วนนี้ได้แม้จะใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน จึงเป็นความต้องการหลักที่ผู้สูงอายุอยากได้สวัสดิการเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นจาก

เกณฑ์อายุที่ก าหนดในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันการด าเนินชีวิตประจ าวันมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น แต่

รายได้เท่าเดิมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้นอกจากสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และลูกหลานให้เงิน ดังนั้นจึง

เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการที่จะเพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพซึ่งเป็นรายได้หลักของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของพรพรม ไขชัยภูมิ และ ภรณี ศิริโชต ( 2553 )ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการ

สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาล ต าบลโนนไทย อ าเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผู้สูงอายุ

ของเทศบาลต าบลโนนไทย ที่กล่าวได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลโนนไทยมีความต้องการ

ให้เพ่ิมวงเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพชีพเป็นเดือนละ 1,000 บาท  

  ด้านสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่อยากที่จะอยู่เพียงล าพัง ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุต้องการที่

ได้พูดคุย หรือพบปะกับผู้สูงอายุด้วยกันในชุมชนเนื่องจากด้านสังคมเป็นหนึ่งด้านที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่

ต้องการ การพูดคุยกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกโดยที่ในชุมชน

ผู้สูงอายุจะมีร้านค้า และมีการพบปะพูดคุยกันในช่วงเย็นของทุกวันสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ

พ้ืนฐานของ Maslow ที่มนุษย์ต้องการด้านความรัก การมีส่วนรวมทางสังคม และการได้รับการ

ยอมรับทางสังคม 

  ด้านความปลอดภัยในชุมชน สังคมในชุมชนเตาปูน มีคนอาศัยอยู่ในชุมชนอย่าง
หนาแน่น ด้านการสนับสนุนอาชีพก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพและหายรายได้
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เสริมให้กับตนเอง ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการบางจุดในชุมชนแสงสว่างไม่เพียงพอ มี
สุนัขจรจัด สังเกตได้ว่าผู้สูงอายุในชุมชนจะอาศัยการเดิน และปั่นจักรยานบางครั้งโดนสุนัขไล่กัดท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุ ดังนั้นในชุมชนจะต้องมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินถ้าในพ้ืนที่อยู่
อาศัยไม่มีความปลอดภัยจะมีผลต่อความเป็นอยู่และจิตใจ ปัญหาในชุมชนเกิดจากการดูแลไม่ทั่วถึง
รวมทั้งการจัดระบบความเรียบร้อย และมีผู้อยู่อาศัยจ านวนมากยากต่อการจัดการและดูแลความ
ปลอดภัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทนา อยู่สบาย (2557 ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ด้านที่มีความต้องการมากที่สุดคือด้านความปลอดภัยใน
ชีวิต และงานวิจัยของวันอีดีริส อารง ( 2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องแบบการดูแลผู้สูงอายุในองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ในเขตต าบล ศาลาใหม่ อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบว่าว่า ผู้สูงอายุ
มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาใหม่ในเขตต าบลศาลาใหม่ ดูแลผู้สูงอายุในด้าน
ความปลอดภัยที่อยู่อาศัย  

     2. การศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุพบว่า การดูแล

ผู้สูงอายุพบว่าเทศบาลเมืองกาญจนบุรีด าเนินกิจกกรมในการดูแลผู้สูงอายุในด้านส าคัญ ได้แก่ 

สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมผู้สูงอายุ และการอ านวยความสะดวก 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้สูงอายุพร้อมทั้งเขาใจถึงความต้องการ และ

ปัญหาของผู้สูงอายุบางเรื่อง และมีการวางแผนในการจัดการในการดูแลผู้สูงอายุโดยในการดูแล

ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในชุมชนเตาปูน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีมี

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจ านวน 362 คน ยื่นตามความประสงค์จ านวน 325 ราย โดย

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้มีการจัดวิธีขั้นตอนในการดูแลผู้สูงอายุเป็นล าดับขั้น โดยในชุมชนแต่ละ

ชุมชนจะมีประธานชุมชนดูแล และด าเนินการต่าง ๆ ให้ และยังมีการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ และ

กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุได้เข้าร่วมในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา และวันแจกสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพ เรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ

ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล ปี พ.ศ.2496  

     สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุโดยส าหรับผู้สูงอายุพอใจกับที่ เทศบาลเมือง

กาญจนบุรีสนับสนุนในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ในด้านอ่ืน ผู้สูงอายุไม่ได้ทราบว่าจะต้องได้รับในเรื่อง

อะไรบ้าง เนื่องจากผู้สูงอายุสนใจในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพมากที่สุดเนื่องจากสวัสดิการเบี้ยยังชีพ

เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ และส่งผลต่อการด าเนินชีวิตมากที่สุดในส่วนของสิทธิ ขั้นพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 

ผู้สูงอายุไม่ได้ให้ความสนใจเพราะเป็นสิ่งต้องการรองลงมา ขั้นตอนการท างานในการแจกสวัสดิการ
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เบี้ยยังชีพในแต่ละเดือนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่จะต้องด าเนินการให้ผู้สูงอายุพบว่า ขั้นตอนการ

ด าเนินงานต้องผ่านหลายขั้นตอน การจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุส าหรับปัญหาเจ้าหน้าที่

ไม่เพียงพอก็ส่งผลให้การด าเนินการล่าช้าในวันแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และการมารับด้วยตนเองของ

ผู้สูงอายุยังมีจ านวนมาก แม้จะมีหลายวิธีที่ทางเทศบาลจะจัดท าขึ้น เช่น การโอนเงินสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุ การมอบอ านาจโดยให้ประธานชุมชนมาด าเนินการให้เป็น 3 ช่องทางที่ทาง

เทศบาลได้เปิดเพ่ือลดระยะเวลาและอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เหตุผลที่ผู้สูงอายุยังต้องการที่

จะรับด้วยตนเองเพราะผู้สูงอายุท าธุรกรรมการเงินผ่านธนาคารไม่เป็น และการมอบอ านาจให้กับผู้อื่น

มาด าเนินการให้ท าให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพไม่ครบจ านวนที่ควรจะได้รับ การเพ่ิม

สวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุต้องการนั้น ในมุมมองของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพแต่ที่มองว่าอยากจะได้สวัสดิการเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวันสูงขึ้นไม่พอใช้ และสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุบางคนเป็นแหล่งรายได้หลักของ

ผู้สูงอายุส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลช่วยเหลือ  การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพเทศบาลได้

จัดท าวิธีการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพได้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชนเตาปูนส่วนใหญ่ใช้วิธีการรับแทนโดยการ

มอบอ านาจทั้งให้ประธานชุมชนด าเนินการ และให้ลูกหลานด าเนินการรับแทนให้ เนื่องจากผู้สูงอายุ

ของชุมชนเตาปูนไม่สามารถเดินทางและด าเนินการไปรับเองที่เทศบาลก าหนดคือ ศาลา 60 พรรษา

ได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ และความไม่สะดวกในการไปรับด้วยตนเอง ส าหรับเทศบาลพยายามที่จะ

ให้ผู้สูงอายุใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในแต่ละเดือนเพ่ือที่จะเป็นการประหยัดเวลาในการ

ด าเนินการ และสะดวกต่อการด าเนินการทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

ดังนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการ

ด าเนินชีวิต และเป็นสิ่งส าคัญกับผู้สูงอายุมากที่สุด เนื่องจากสวัสดิการเบี้ยยังชีพเป็นแหล่งรายได้หลัก

ที่ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้จริงได้ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทราบในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพของ

ตนเอง และต้องการเงินช่วยเหลือในส่วนของสวัสดิการเบี้ยยังชีพนี้เพ่ือน าไปใช้การด าเนินชีวิตใน

ประจ าวันรวมถึงยังเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะเพ่ิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริกร ไชย

ชนะ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ย

ยังชีพของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ส่วนใหญ่พอใจกับการได้รับ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพ และพอใจวิธีการด าเนินการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

    การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่ผ่านมาได้มีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุตลอดในทุก ๆ วันส าคัญต่าง ๆ และวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน
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โดยมีการเลี้ยงอาหาร และเล่นกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เมื่อวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่ผ่านมาทาง

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีไม่ได้ด าเนินการในส่วนของกิจกรรมของผู้สูงอายุ เนื่องจากเกิดปัญหาด้าน

งบประมาณภายในองค์กร ปัญหาการไม่สามารถจัดกิจกรรมสืบเนื่องมาจากการที่ส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบงบประมาณ จึงต้องหยุดการจัดกิจกรรมตอนนี้ไว้ก่อน ส าหรับเทศบาล

เมืองกาญจนบุรีได้จัดสร้างลานกิจกรรมให้กับแต่ละชุมชน และผู้สูงอายุในชุมชนได้ใช้ลานกิจกรรมที่

ทางเทศบาลได้สร้างไว้ให้แต่ละชุมชนให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากการสนับสนุนกิจกรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญ

และผู้สูงอายุเองก็ต้องการ ทางเทศบาลเองควรที่จะจัดท าให้สม่ าเสมอและควรแก้ปัญหาด้าน

งบประมาณ การจัดกิจกรรมจะต้องจัดท าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 อาทิเช่น ให้มีการ

จัดตั้ งชมรมผู้สู งอายุขึ้นมา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตวิทย์  สวัสดิ์มงคล (2551) ได้

ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว อ าเภอศรีนคร 

จังหวัดสุโขทัย พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวได้มีการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น

ชมรมผู้สูงอายุต าบลหนองบัว จัดสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพ และสร้างลานกิจกรรม

ให้กับผู้สูงอายุในต าบล สนับสนุนการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ส าหรับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมี

พ้ืนที่ได้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมอยู่หลายแห่ง ส่วนชุมชนเตาปูน ลานกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมือง

กาญจนบุรีได้จัดสร้างขึ้นเป็นลานที่ไว้ออกก าลังกายได้มีผู้สูงอายุมาออกก าลังกายน้อยลงจากท่ีผ่านมา 

ผู้สูงอายุมีการสนใจกับกิจกรรมชุมชนน้อยลง เนื่องจากปัญหาสุขภาพส่วนตัว และไม่สามารถเดินทาง

ไปท ากิจกรรมได้ เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้สนับสนุนให้ครอบครัวหันมาให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 

ดังนั้นการสร้างลานกิจกรรมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มาท ากิจกรรมร่วมกัน แต่เมื่อมีผู้มาใช้น้อยลง 

อาจเกิดจากการสนใจหรือไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้สูงอายุเองไม่สามารถออกจากที่อยู่อาศัย

ได้ที่จะมาเข้าสังคมได้ ลูกหลานต้องมาให้ความส าคัญ และช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัวตนเองมาก

ขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะอยู่อย่างเงียบเหงาเพียงล าพัง ครอบครัวมีสามารถเยียวยา อาทิ

เช่น มาเยี่ยมหาหรือพาผู้สูงอายุไปเที่ยวจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของจารุณี รัตนจินดา (2559 )ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

เทศบาลต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าบุคคลในครอบครัวหรือญาติพ่ีน้องคน

อ่ืน ๆ ควรจะมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวเพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ดูแล ชุมชนควรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือ

สร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกภายในครอบครัว การสนับสนุนอาชีพทางเทศบาลเคยมีการสนับสนุนอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่

ผ่านมาแต่ผลที่ได้ก็ไม่ประสบความส าเร็จท าให้เทศบาลไม่ได้เข้ามาท าในส่วนของการสนับสนุนอาชีพ

เท่าที่ควร อีกทั้งการขาดงบประมาณท าให้การสนับสนุนต้องระงับไว้ก่อน ซึ่งในส่วนของผู้สูงอายุยัง
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ต้องการที่จะให้เทศบาลมาสนับสนุนเนืองจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้นอกจากสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพที่ได้รับในแต่ละเดือน ส าหรับการขาดงบประมาณของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นปัญหาที่ท าให้

ไม่สามารถจัดการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุได้  

    ด้านการช่วยเหลือและการอ านวยความสะดวก เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้มีการ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการตรวจสอบสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านมาช่วยเหลือกับผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีแสดงให้เห็นถึงว่า

เทศบาลยังต้องพ่ึงพาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการท างานในหลาย ๆ เรื่อง การขาด

การสนับสนุนและการขาดบุคลากรในเทศบาลเมืองกาญจนบุรีส่งผลต่อการช่วยเหลือและการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน เทศบาลจะต้องจัดการบุคลากรในส่วนของเทศบาลเองให้เพียงพอและพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลเองเพ่ือที่จะพัฒนาบทบาทการดูแลผู้สูงอายุทั้งในการช่วยเหลือ การสนับสนุน

ด้านอ่ืน ๆ เช่นด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านการส่งเสริมต่าง ๆ ให้ดีตามเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะดูแล

ผู้สูงอายุได้ดีต้องพัฒนาบทบาทโดยการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มากขึ้น เนื่องจาก

การขาดงบประมานส่งผลต่อการช่วยเหลือหลายด้าน และบุคลากรที่ไม่เพียงพอท าให้การด าเนินการ

ช่วยเหลือจึงต้องให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมาช่วยท างานในด้านนี้ การวางแผนการ

ด าเนินการ เช่น การสนับสนุนกิจกรรม การส่งเสริมอาชีพ ก็ควรที่จะวางแผน เพ่ือพัฒนาบทบาทใน

การดูแลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวสุพรรณษา วังคีรี (2552) ได้

ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของการดูแลผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

พบว่า การพัฒนาบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ปัจจัยด้านสังคม และ

บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งผลท าให้การดูแลผู้สูงอายุดีตามไปด้วย 

       3. จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

พบว่า พบว่าเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ด้ านการจัด

กิจกรรมส่งเสริม ด้านปัญหางบประมาณและอุปสรรคในการลงพื้นท่ีในการดูแลผู้สูงอายุ 

   การด าเนินการเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในปัจจุบันเพ่ิมขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัดส่งผลต่อการจัดการของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีคือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ

แจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และปัญหาการแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพล่าช้าก็มาจากการมี

ขั้นตอนการด าเนินการเรื่องเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุหลายชั้นโดยที่มีการส่งต่อเป็นขั้นตอน

ที่ซับซ้อน และขั้นตอนการด าเนินการในการรับ และจ านวนผู้สูงอายุที่มีจ านวนมาก ปัญหาการติดต่อ

ด าเนินเรื่องการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่มาด าเนินการด้วยตนเองเกิดจากขาด

ความเข้าใจของผู้สูงอายุเองว่ามีระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุควรทราบด้วยตนเอง ดังนั้น
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ปัญหาการแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพล้าช้าจากการมีล าดับขั้นตอนรวมถึงจ านวนผู้รับสวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพที่เพ่ือขึ้น และบุคลากรในการท างานไม่เพียงพอเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดการล่าช้า  ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พรพรม ไขชัยภูมิ และ ภรณี ศิริโชต (2553 )ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการ

สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาล ต าบลโนนไทย   อ าเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมาได้

ท าการศึกษาเรื่อง ความต้องการสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุของเทศบาล ต าบลโนนไทย อ าเภอ โนน

ไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีปัญหาการแจกสวัสดิการการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพล่าช้า 

และปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 

  ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ  เทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีปัญหาด้าน

งบประมาณที่จะน าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุในวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพจึงท าให้วันรับ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพไม่มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหรือแจกสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ เนื่องจากส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามาห้ามน างบประมาณส่วนกลางส่วนนี้ออกไป เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจะ

หยุดจัดกิจกรรมส่งเสริมในวันรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งหมดจึงต้องหยุดไว้ก่อน 

ด้วยเหตุผลภายในของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ท าให้การแจกสวัสดิการเบี้ยยังชีพครั้งล่าสุดเทศบาล

จึงไม่ได้จัดกิจกรรมอย่างทุกครั้งที่ผ่านมา ดังนั้นการขาดงบประมาณที่จะน ามาสนับสนุนจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุ อาจจะเกิดจากการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอและการจัดวิธีด าเนินการ ทาง

เทศบาลต้องจัดการแก้ไขปัญหา และวางแผนแนวทางเรื่องการจัดงบประมาณมาใช้ในส่วนของ

สนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือที่จะได้ก าเนินการสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้กับ

ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค์ แจ่มผล (2552 ) ได้ท าการศึกษา

เรื่อง ปัญหาและความต้องการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่าปัญหาการขาด

งบประมาณท าให้ส่งผลในการด าเนินงานตามแผนงานจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ และการด าเนิน

กิจกรรมไมต่่อเนื่อง 

  ด้านงบประมาณและการด าเนินงานให้กับผู้สูงอายุ การได้รับงบประมาณจากภาครัฐ

ไม่เพียงพอที่จะน ามาบริหารจัดการ และการส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดินมาตรวจสอบเรื่อง

งบประมาณทุกส่วนยิ่งท าให้งบประมาณส่วนที่น าไปจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุไม่สามารถน าออกมาได้ 

และกิจกรรมทั้งหมดต้องงดไว้ก่อน และเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีปัญหาด้านการขาดบุคลากรในกอง

สวัสดิการสังคมมีเจ้าหน้าที่อยู่ 10 คนซึ่งทุกคนท างานในหลายหน้าที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานดูแลผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ดังนั้นการขาดงบประมาณภายในทางเทศบาลต้อง

จัดการแก้ไขปัญหา และวางแผนแนวทางเรื่องการจัดงบประมาณไปใช้ในส่วนต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิด

ปัญหาขึ้นอีก รวมถึงการมีบุคลากรในส่วนของกองสวัสดิการสังคมมีงบประมาณไม่พอในการจ้าง
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บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ แจ่มผล (2552 ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัญหาและ

ความต้องการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่ามีปัญหาการขาดงบประมาณที่จะ

น ามาใช้ในส่วนการดูแลผู้สูงอายุ  

   ปัญหาและอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ในการดูแลผู้สูงอายุ คือกองสวัสดิการสังคม

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการเองมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการโดยต้องให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านลงพ้ืนที่มากกว่าเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพ้ืนที่ด้วยตนเองและปัญหาด้านภูมิศาสตร์

ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีส าหรับบางพ้ืนที่อยู่ไกลจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถเดินทางลงพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงที่อยู่ไกลอาจท าให้การท างานประสิทธิภาพได้ไม่เท่ากับพ้ืนที่

อ่ืน   ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคในการลงพ้ืนที่เกิดจากเจ้าหน้าที่บุคลากรไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อ

การลงพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่บุคลากรต้องท าหลายหน้าที่ท าให้ไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งความไม่พอใจ และขาดความเข้าใจของผู้สูงอายุในเรื่อง ต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ทัศน์วรรณ พันธเสน และกุศยา ลีฬหาวงศ์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า การ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปัญหาการลงพ้ืนที่พบปัญหาคือความไม่พอใจ และการขาดความ

เข้าใจด้านความรู้เรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ  

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. องค์กรที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีที่จะช่วยเหลือในการด ารงชีพ และเพ่ิมสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

 2. เทศบาลควรที่วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยังสามารถท างานได้
และการช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ  

3. เทศบาลเมืองกาญจนบุรีควรที่จะจัดโครงการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุเอง 

4. เทศบาลเมืองกาญจนบุรีควรที่จะต้องวางแผนในการส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุในระยะยาวหรือจัดท าโครงการให้ด้านเอกชนเข้ามาสนับสนุนสิ่งของหรือ
งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน 
ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ และพัฒนาในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี
ต่อไป 

 2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุเพ่ือน ามาพัฒนาการดูแล
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 

 3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

ส าหรับนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี  
 

แบบสัมภาษณ์ ชุดที่1 
เรื่อง” บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ “  

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

1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง  
1.1 ด้านเบี้ยยังชีพ 
1.2 ด้านอาชีพ 
1.3 ด้านสุขภาพ 
1.4 ด้านชมรม 
1.5 ด้านกิจกรรม 
1.6 ด้านสาธารณสุข 

2. ปัญหา และอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุ และความต้องการด้านการสนับสนุนของเทศบาล
เมืองกาญจนบุรี 

3. ท่านมีแผนในการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่รับผิดชอบอย่างไร 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่2 
ส าหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

เรื่อง “บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ” 
 
ชื่อ – สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ……………………… อายุ …………ป ี
ที่อยู่ ……………………………………………………………… 
วัน เดือน ปี สถานที่สัมภาษณ์ …………………………………… 
  

1. กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีบทบาทในการจัดการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง   
1.1 ด้านเบี้ยยังชีพ 
1.2 ด้านอาชีพ 
1.3 ด้านสุขภาพ,ชมรม 
1.4 ด้านกิจกรรม 
1.5 ด้านสาธารณสุข 

2. กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นท่ีหรือไม่ อย่างไร 
3. กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มีขาดการสนับสนุนในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ 

อย่างไร 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 3 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านอาศัยอยู่ในชุมชนเตาปูน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
เรื่อง “บทบาทของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีในการดูแลผู้สูงอายุ” 

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

 
1. ท่านได้รับทราบถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ควรจะได้รับจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีหรือไม่ อย่างไร  
2. ท่านได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีหรือไม่ อย่างไร 
3. ท่านได้รับการให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการด าเนินชีวิตจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

หรือไม่ อย่างไร  
4. ท่านได้รับการอ านวยความสะดวกจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรีหรือไม่ อย่างไร 
5. ท่านอยากให้เทศบาลเมืองกาญจนบุรีมีการช่วยเหลือเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร   ความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ที่อยู่ปัจจุบัน   144/43 หมู่ ที่  1  ต าบลท่ าล้ อ  อ า เภอท่ าม่ วง จั งหวัดกาญ จนบุ รี 

รหัสไปรษณีย์ 71000 
ที่ท างาน 144/43 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 
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คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการท างาน 
 พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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