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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนีเ้ป็นการเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนอง

หลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่
อาศัยอยู่ในต าบหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 1,212  คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 301 คน  
ได้มาจากการค านวณ โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และสุ่ม ตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage sampling)  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
6 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
สถิติค่าที Independent (t-test) และสถิติค่าเอฟ One Way Anova (F-test) 

ผลการวิจัย  พบว่า 
ผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพอนามัย  
รองลงมา คือ ด้านนันทนาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า อายุ การศึกษา และหมู่บ้านต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุต่างกัน  
ค าส าคัญ : การรับรู้/สิทธิสวัสดิการ/ผู้สูงอาย/ุ  

Abstract 
This quantitative research to study and compare the perception of the welfare of the elderly 

in Nong Luang Sub-district, Lan Krabue District, Kamphaengphet Province. The study population was 
60 years old. The sample of 301 people were calculated using the formula. Ta ro Yamane at 95% 
confidence level and multi-stage sampling. The instrument used in the study was the questionnaire 
on the perceived benefits of the elderly 6. Percentage, mean, standard deviation (SD), t-test, and 
one-way ANOVA (F-test) 

The research found that 
The elderly in Lan Nong Luang. Khampangphet There is recognition of the elderly welfare 

benefits. The overall picture was moderate. When considering each side. It was found that the 
highest mean was health, followed by recreation. The lowest mean is life safety and property 
security. 
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A Comparison of Perceived Welfare Rights of the Elderly in Nong Luang Sub-district, Lan 

Krabue District Kamphaengphet Province found that  age  education and village were different. There 
are different perceptions of the welfare of the elderly. 
Keywords: Recognition /welfare/ elderly 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีการรายงานสถานการณ์การสูงวัยของ
ประชากรไทย ในปี 2558 ประชากรไทยมีจ านวน 65.1 ล้านคน (ไม่นับรวมแรงงานข้ามชาติจากประเทศ เพื่อนบ้านอีก
ประมาณ 3 ล้านคน) ในจ านวนนี้เป็นประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ประชากรไทยก าลังสูงวัยขึ้นอย่างเร็วมากจนกลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี 2548 คือ มีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 10 ประชากร สูงอายุก าลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่เร็วมาก คือ สูงกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
ในขณะที่ประชากรรวม เพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น ตามการคาดประมาณประชากรของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีสั ดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 และจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อมีสัดส่วนประชากรอายุ 
60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28 ในปี 2574 (บรรลุ ศิริพานิชและคณะ, 2559) 
  ความก้าวหน้าทางการแพทย์เศรษฐกิจและสังคมท าให้ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นสิทธิประโยชน์
ส าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญอย่างมากต่อสังคมผู้สูงอายุ (นราภัทร เพชรมณี ,2558)  จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ขึ้นและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่ง เป็นการให้บุคคลที่มีอายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้  สวัสดิการ
ด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านนันทนาการ สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สวัสดิการด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส  
อีกทั้งครอบครัว ขาดความตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ เพราะคิดว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัวและสังคม 
จึงให้ความสนใจและความเข้าใจต่อผู้สูงอายุน้อย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความ ต้องการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้สูงอายุเองมากขึ้น (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ ,2557) ทั้งนี้
เนื่องจากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ท่ีท าให้สมาชิกในวัยแรงงานอพยพเข้าไปท างานในเมือง ผู้สูงอายุจึงไม่ได้รับการดูแล
สุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่เหมาะสม นอกจากนั้นผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และการอยู่
ร่วมกับบุคคล (วันชัย ชูประดิษฐ,2555)  
   ผู้สูงอายุในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร มีทั้งหมด 1,212 คน ซึ่งผู้สูงอายุต้อง
ได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆ ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  จากการสังเกต ผู้สูงอายุ
ในต าบลหนองหลวงยังพบปัญหาในหลายประการ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ  ปัญหาความไม่สนใจของคนในครอบครัว 
นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจในสวัสดิการทางสังคมที่ตนควรจะได้รับ  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาว่าการรับรู้สิทธิสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ว่ามี
การรับรู้สิทธิสวัสดิการทางสังคมมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปสู่การวางแผนและพัฒนาการเข้าถึงบริการ การมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและไม่เสียสิทธิที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับกันอย่างเท่าเทียม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สู งอายุต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการรับรู้สิทธิประโยชน์ในด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านนันทนาการ ด้านที่
อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส ของผู้สูงอายุ
ตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชรทั้งหมด 14 หมู่บ้าน จ านวน 1,212 คน  
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในต าบลหนองหลวง  อ าเภอลานกระบือ  
จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 301 คน ได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%  และสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling)  
  3. ตัวแปร 
   ตัวแปรต้น  ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา รายได้ หมู่บ้าน   
   ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาการรับรูส้ิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
คณะผู้วิจัย มีกรอบแนวคิดการวจิยั ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย โดยรายละเอียด ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. เก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

   
 

การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ 

   -  สุขภาพอนามัย  
   - การศึกษา  
   -  นันทนาการ  
   -  ที่อยูอ่าศัย  
   -  ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน  
   - การแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส 

ข้อมูลทั่วไป 
  - หมู่บ้าน 
  -  เพศ 
  -  อายุ  
  -  รายได้  
  -  การศึกษา 
  -  พักอาศัย 
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  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1. ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุ ในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
จาก 14 หมู่บ้าน จ านวน 1,212 คน (ส านักงานปลัด ฝ่ายสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง, 2560) 
   2. กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุต าบลหนองหลวง  อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  
จ านวน 301 คน ได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยมี
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีปัญหาด้านการฟัง และการพูด อาศัยในเขต
พื้นทีต่ าบลหนองหลวง ไม่น้อยกว่า 1  ปี และเกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ผู้พิการติดเตียง พระภิกษุ และสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เทียบสัดส่วนจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่ 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

หมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
   หนองปากดง 106 26 
   ล ามะโกรก 81 20 
   หนองมะเกาะ 84 21 
   บึงมาลย์  105 26 
   หนองหลวง 200 49 
   ใหม่สามัคคี 
   หนองไม้แดง 
   ประดาเจ็ดรัง 

75 
64 
90 

19 
16 
22 

   ทรายทอง   84 21 
   วังสระทอง 63 16 
   บึงม่วง 73 18 
   สุรเดชสามัคคี 69 17 
   ปรือกระเทียม 45 12 
   หนองเดื่อ 73 18 

รวม 1,212 301 
 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ หมู่บ้าน อาชีพ  
   ส่วนที่ 2 การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
แบ่งเป็นค าถาม 6 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพอนามัย จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านการศึกษา จ านวน 5 ข้อ  3) ด้านนันทนาการ 
จ านวน 5 ข้อ  4) ด้านที่อยู่อาศัย  จ านวน 5 ข้อ  5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวน 5 ข้อ และ 6) ด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส จ านวน 5 ข้อ โดยมีเกณฑ์การแปลผลคะแนน ดังนี้ 
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    คะแนนเฉลี่ย    ความหมาย 
   4.50 – 5.00  การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.50 – 4.49  การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก 
   2.50 – 3.49  การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49  การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.49  การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุอยู่ในระดับน้อยมาก 
 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1. ศึกษาเอกสาร ต าราหรือผลการวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์  
  3. สร้างแบบสอบถามจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (content validity)  จ านวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล  รองศาสตราจารย์อุมา
พร ฉัตรวิโรจน์  และอาจารย์พิมลพรรณ  ดีเมฆ  อาจารย์โปรแกรมวิชาสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
  4. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try Out)  กับผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
  5. ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า (Cronbach's 
alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.94 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. คณะผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการรับรู้สิทธิ
สวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  
   2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท าได้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
  2. การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3. เปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันใช้สถิติค่าที Independent (t-test) ส่วน
การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุที่มี อายุ การศึกษา รายได้ และหมู่บ้านที่อาศัยต่างกัน ใช้สถิติค่าเอฟ One Way 
Anova (F-test) 
 
  การพิทักษ์สิทธิกลุม่ตัวอย่าง  
   คณะผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิกลุม่ตัวอย่างโดยชี้แจงรายละเอียดครอบคลุมข้อมลูต่อไปนี้ วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์จากการวิจัย ไม่มีการระบุช่ือของผู้ตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม การเก็บรักษาความลบั  การน าเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวม สิทธิที่จะตอบรับหรือปฏเิสธการเข้าร่วมการวิจัย หรือสิทธิในการออกจากการวิจัยไดต้ลอดเวลา 
โดยไม่มผีลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้แบบสอบถามและข้อมูลทั้งหมดจะถุกท างายภายใน 1 ป ีภายหลังจากท่ีผลการวิจัย
เผยแพร่แล้ว  
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สรุปผลการวิจัย 
 ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร (n= 301) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. หมู่บ้าน   
      หนองปากดง 26 8.60 
      ล ามะเกาะ 21 7.00 
      ล ามะโกรก 20 6.60 
      บึงมาลย์ 26 8.60 
      หนองหลวง 49 16.30 
      ใหมส่ามัคคี 19 6.30 
      หนองไม้แดง 16 5.30 
      ประดาเจ็ดรัง 22 7.30 
      ทรายทอง 21 7.00 
      วังสระทอง 16 5.30 
      บึงม่วง 18 6.00 
      สุรเดชสามัคค ี 17 5.60 
      ปรือกระเทียม 12 4.00 
      หนองเดื่อ 18 6.00 
2. เพศ   
       ชาย 97 32.20 
       หญิง 204 67.80 
3. อายุ   
    60-69 ปี 173 57.50 
    70-79 ปี 86 28.57 
    80-89 ปี 42 13.95 
4. รายได้/เดือน   
    500-2,000 บาท  224 74.42 
    2,000-3,500 บาท 32 10.63 
    3,500-5,000 บาท 21 6.98 
    5,000 บาทขึ้นไป 24 7.97 
5. การศึกษา   
     ไม่ได้เรียนหนังสือ 64 21.26 
     ประถมศึกษา 181 60.13 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 56 18.60 
6. อาศัยอยู่กับ   
     อยู่คนเดียว 30 9.97 
     คู่สมรส 122 40.53 
     บุตรหลาน 134 44.52 
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     ญาติ 15 4.98 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
หมู่บ้านหนองหลวง  คิดเป็นร้อยละ 16.30 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.80 รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 
32.20 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 70-79 ปี  คิดเป็นร้อยละ 28.57 
มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 500-2,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.42 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 2,000-
3,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.63 ส่วนใหญ่จบการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.13 รองลงมาคือ ไม่ได้เรียน
หนังสือ คิดเป็นร้อยละ 21.26  อาศัยอยู่กับบุตรหลานเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44.52  รองลงมาคือ อาศัยอยู่กับคู่
สมรส คิดเป็นร้อยละ 40.53 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้สิทธิสวสัดิการของผูสู้งอายุต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  

 
จากตารางที่ 3  พบว่า การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุในต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด

ก าแพงเพชร  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านสุขภาพอนามัย (�̅�= 3.38) รองลงมา คือ ด้านนันทนาการ (�̅�= 3.22) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (�̅�= 2.92) 

 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ระหว่างตัวแปร เพศ  

สิทธิสวัสดิการ 
N �̅� S.D. t df p-value 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ด้านสุขภาพอนามัย 97 204 3.30 3.42 0.60 0.56 1.70 178.16 0.07 

ด้านการศึกษา 97 204 3.04 3.07 0.66 0.66 0.31 188.10 0.08 

ด้านนันทนาการ 97 204 3.24 3.21 0.69 0.65 0.24 180.29 0.81 

ด้านที่อยู่อาศัย 97 204 3.05 3.07 0.67 0.65 0.33 183.87 0.08 

ด้านความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

97 204 3.01 2.88 0.60 0.70 1.61 219.33 0.08 

สิทธิสวัสดิการ �̅� S.D ระดับการรับรู้ 

ด้านสุขภาพอนามัย 3.38 0.58 ปานกลาง 

ด้านการศึกษา 3.06 0.66 ปานกลาง 

ด้านนันทนาการ 3.22 0.66 ปานกลาง 

ด้านที่อยู่อาศัย 3.07 0.66 ปานกลาง 

ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน 2.92 0.67 ปานกลาง 

ด้านการแก้ปญัหาความยากจนและด้อยโอกาส 3.21 0.76 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.49 ปานกลาง 
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ด้านการแก้ปญัหาความ
ยากจนและด้อยโอกาส 

97 204 3.28 3.17 0.71 0.78 1.19 207.05 0.09 

จากตารางที่ 4 พบว่า เพศต่างกัน มีการรับรู้ ในด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา  ด้านที่อยู่อาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการแก้ปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส ไม่แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผูสู้งอายุ ทีม่ี อายุ การศึกษา รายได้ และหมู่บ้านที่
อาศัย ต่างกัน  

สิทธิสวัสดิการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

ผลรวมทุกด้านของตัวแปรอาย ุ ระหว่างกลุม่ 2.74 2 1.37 6.00 0.00* 
ภายในกลุ่ม 68.07 298 0.23   

รวม 70.81 300    
ผลรวมทุกด้านของตัวแปร 
การศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 10.46 2 5.23 25.82 0.00* 
ภายในกลุ่ม 60.35 298 0.20   

รวม 70.81 300    
ผลรวมทุกด้านของตัวแปร  ระหว่างกลุม่ 0.65 3 0.22 0.92 0.43 
รายได ้
 
ผลรวมทุกด้านของตัวแปร 
หมู่บ้านที่อาศัย 

ภายในกลุ่ม 70.16 297 0.24   
รวม 70.81 300     

ระหว่างกลุม่ 35.75 13 2.75 22.51 0.00* 
ภายในกลุ่ม 35.06 287 0.12   

รวม 70.81 300    
* p-value < 0.05 

จากตารางที่ 5 พบว่า การเปรยีบเทียบการรับรู้สิทธิสวสัดิการของผูสู้งอายุในต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีอายุ การศึกษา และหมู่บ้านต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวสัดิการผูสู้งอายตุ่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05     

 
อภิปรายผลการวิจัย  
  การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร อภิปรายผลได้ 
ดังนี้  
  1. จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าผลการศึกษาการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพอนามัย 2) ด้าน
การศึกษา 3) ด้านนันทนาการ 4) ด้านท่ีอยู่อาศัย 5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 6) ด้านการแก้ปัญหา
ความยากจนและด้อยโอกาส พบว่า การรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้ว  พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพอนามัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว 
และหมู่บ้านต่างๆในต าบลหนองหลวง มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพและค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพภายในหมู่บ้านโดยบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ ในการเลือก (Selection) การเลือก คือ กระบวนการอันดับแรกของการ
รับรู้ เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่า มนุษย์ไม่สามารถรับรูส้ิ่งเรา้ทุกอย่างรอบตัวได้ในเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับภาพ การได้ยิน
เสียง การรับกลิ่น การรับรส หรือ การรับความรู้สึกร้อนเย็น และเจ็บปวด มนุษย์จ าต้องเลือกแปลความหมายเฉพาะสิ่ง
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เร้าที่ตนสนใจหรือใส่ใจ (Attention) จะรับรู้เท่านั้น ซึ่งความสนใจนี้เกิดจากอิทธิพลภายในตัวผู้รับรู้เอง อาทิ ความรู้ตัว 
ความมีสติ  ความคาดหวัง และประสบการณ์อื่นๆ อีกมาก หรือเป็นผลจากความน่าสนใจของสิ่งเร้านั้นเองก็ได้ 
องค์ประกอบท่ีท าให้สิ่งเร้าดึงดูดความสนใจได้แตกต่างกัน 
  2. การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ตัวแปรเพศที่ต่างกัน และที่มีรายได้ต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ ไม่แตกต่างกัน 
ในทุกๆด้าน และที่มีอายุ การศึกษา และหมู่บ้านต่างกัน มีการรับรู้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุต่างกัน ในทุกๆด้าน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษา และการรับรู้ข่าวสารจากผู้น าในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีความ
แตกต่างกัน รวมถึงอายุที่มากขึ้นท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร เช่น เมื่ออายุมากขึ้นสมถรรภาพในการรับสัมผัสจะลด
น้อยลงไปด้วย เช่น หู ความสามารถในการฟังจะลดลง เมื่อร่างกายเกิดความเมื่อยล้าจะท าให้การรับรู้ผิดพลาดได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการรับรู้ของ วอชิงตัน และคาล์ก ในแต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งต่างๆ มากน้อยไม่
เท่ากันข้ึนอยู่กับสภาพความพร้อมในแต่ละสถานการณ์ซึ่งปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ ความเข้าใจที่ส าคัญ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลเป็น ปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภายในตัวของผู้รับ เช่น เพศ อาชีพ อายุ ระดับ
การศึกษา ความต้องการ คุณค่า ความสนใจ ประสบการณ์เดิม และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ค าแนะน า ค าสั่งสอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุใน ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
การศึกษา ด้านทนาการ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและด้อยโอกาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
สวัสดิการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรท าการศึกษาปัญหาในการสิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
  2.2 ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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