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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ ทางด้านบริการ 
สวัสดิการสังคม สภาพการจัดบริการ สวัสดิการสังคม 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ผลของการจัดบริการ
สวัสดิการสังคม ของเทศบาลเมืองก าแพงเพชรที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลที่ได้จากเอกสารและจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยเน้นเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็น
แกนน าของกลุ่มผู้สูงอายุ อันประกอบด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 27 กลุ่ม ผู้น าชุมชน จ านวน 27 ชุมชน 
กลุ่มผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 5 คน กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย (1) ท้องถิ่นจังหวัด(2) 
สาธารณสุขอ าเภอเมือง (3) ปลัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 62 คนผลการวิจัยพบว่า การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเป็นการบริหารจัดการที่ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้ให้ความสนใจและเห็น
ความส าคัญของผู้สูงอายุมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นที่ต้องการของ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก จึงน่าจะเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้นด้วย ปัญหาของผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ใหญ่ ซึ่งไม่อาจแก้ไขปัญหาให้
หมดไปได้ ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรได้รับความช่วยเหลอืจากภาครฐัมากขึ้น อันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดขีึน้ 
 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  การจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเปน็
การบริหารจัดการที่ตรงกับความตอ้งการของกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร ได้ให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของผูสู้งอายุมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุ เป็นท่ีต้องการของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก จึงน่าจะเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้นด้วย ปัญหาของผู้สูงอายุเป็น
ปัญหาที่ใหญ่ ซึ่งไม่อาจแก้ไขปญัหาให้หมดไปได้ ดังนั้นผู้สูงอายจุึงควรไดร้ับความช่วยเหลือจากภาครฐัมากขึ้น อันจะ
ส่งผลให้คณุภาพชีวิตของผู้สูงอายดุีขึ้น 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ, การบรหิาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอาย ุ

Abstract 
 The purposes of this study were to (1) investigate the need of social welfare 
service  including its condition in order to develop life quality, and (2) examine the effects of 
social welfare service administration of Kamphaengphet Municipality on life quality of ageing 
group. This qualitative study gathered the data from related documents and the results of an 
interview of the subjects which were leaders of the ageing group. The 27 subjects were 
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chairpersons of The ageing groups, community leaders of 27 villages, 5 Kamphaengphet 
Municipality Administrators, and other related personnel from Muang District local area, Muang 
District Public Health Office of Kamphaengphet Municipality. The findings revealed that the 
services sendered had met with the needs of the ageing group because the policy of the 
municipality paid more attention on the group. Municipality should increase the amount of 
pension in order to develop their life quality . Elderly welfare problems were major issue which 
could not be totally solved. Thus, more welfare assistance from The government is needed for 
the ageing group so that their life quality can be improved. 
Keywords : Efficiency, Administration, Local government, Quality of life, Elder   
1โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทน า 

  ภาระงานในกลุ่มงานบริการสวัสดิการสังคมนี้ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตหรือความ
เป็นอยู่ของประชาชนมากท่ีสุด  และมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่างานในกลุ่มงานด้านกายภาพ  เป็นงานที่ต้องมี
การติดตามผลในระยะยาว ผลงานจะเกิดในลักษณะการอยู่ดีกินดีของประชาชน ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ด ารงชีวิต  มีความมั่นคงทั้งทางด้านการด ารงชีวิตและจิตใจ ฉะนั้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมของประชาชนในพ้ืนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลฯ  การมีส่วนร่วมดังกล่าวก็
เป็นเพียงการมีส่วนร่วมทางการบริหาร ผ่านความสัมพันธ์ทางการเมืองในลักษณะของระบบอุปถัมภ์   แต่ประชาชน
ควรมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสวัสดิการสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเครือข่ายด้านสวัสดิการสังคม (Social welfare network) ให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยลดภาระของเทศบาลในการจัดบริการสวัสดิการสังคมอีกด้วย 
  จากนโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป็นการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจหน้าที่ระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อสังคมมีการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ประชาชนจึงมีความต้องการ ความคาดหวัง และเรียกร้องการบริการจากรัฐเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
รัฐมีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จ ากัด ในการตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงต้องมีการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น เพื่อลดบทบาทของรัฐในส่วนกลาง และเพิ่มอ านาจของท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่น เพื่อที่จะตอบสนองการเรียกร้องและความต้องการของท้องถิ่นได้อย่าง
รวดเร็ว ทั่วถึง และตรงกับความเป็นจริง ซึ่งประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมรู้ถึงความต้องการและปัญหาของตนเองได้
ดีกว่าบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เป็นคนในท้องถิ่นนั้นๆ การยินยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จึง
เท่ากับเป็นการยอมรับว่าความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นแตกต่างกัน และผู้ที่จะสามารถรู้ถึงความ
แตกต่างในความต้องการ และสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการก็คือประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง  ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศ และโดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผน และ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีการถ่ายโอนการให้บริการ
สาธารณะและงบประมาณลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ท าให้ท้องถิ่นมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ดังนั้นการถ่ายโอนอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็นการให้โอกาส
ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารงบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับ และการจัดการงบประมาณสู่ท้องถิ่น ที่ผ่านมาความ
ต้องการของท้องถิ่นในเขตเทศบาล ท่ีมักมีมากกว่างบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร แนวทางของการถ่ายโอนภารกิจของรัฐ
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ให้แก่ท้องถิ่น ได้มีการก าหนดความหมายของภารกิจที่ถ่ายโอน และหลักการทั่วไปในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยหลักการทั่วไป 18 ข้อ รวมทั้งการก าหนดกลุ่มภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน
จ านวน 6 ด้านคือ 
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
  3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  5. ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
         ฉะนั้นจึงท าให้เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งจะต้องมี
การก าหนดนโยบาย แผนงาน/โครงการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 245 ภารกิจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ประกอบกับในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา โครงสร้างกลุ่มอายุประชากร
เปลี่ยนไป โดยมีวัยเด็กลดลง แต่มีประชากรวัยกลางคนและวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ได้
ส่งเสริมทางด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งมีการก าหนดอายุขัยของผู้สูงอายุในอนาคตเฉลี่ย 70 ปีขึ้นไป ฉะนั้นจึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ตอบสนองความต้องการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนตามนโยบายของภาครัฐดังกล่าว ซึ่งจากการคาด
ประมาณประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยนั้นพบว่า จ านวนมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ จ านวนผู้สูงอายุที่มี
อายุ 65 ปีข้ึนไป  เพ่ิมขึ้นจาก 2.6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2533 เป็น 3.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2543 และ 7.1 ล้านคนในปี 
2538 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2538)จ านวนของผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นภาระ 
หรือต้องพึ่งพิงประชากรวัยท างาน จะมีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจการสาธารณสุขของประเทศ และเพิ่มความยืน
ยาวของชีวิตจะมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ 70–79 ปี และกลุ่มอายุ 80  ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (นภาพร ชโยวรรณ
และศิริวรรณ ศิริบุญ, 2538 : 11) ปัญหาในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุในด้านต่างๆ จ าเป็นจะต้องเตรียมการและเตรียม
องค์การรวมทั้งสถาบันต่างๆ นับตั้งแต่สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจสาธารณชน องค์กรเอกชน ไปจนถึงหน่วยงาน
ของรัฐ ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อผู้สูงอายุด้วย ปัจจุบันเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้ให้ ความดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ จ านวน  1,264  คน  ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปีปัจจุบันเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม
โครงการเกี่ยวกับการจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีจ านวน
โดยประมาณ 1,500 คน และเทศบาลได้ให้การช่วยเหลอืแล้ว  1,264  คน  ซึ่งการจัดบริการสวัสดกิารสงัคมดงักล่าว 
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของเทศบาลให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้มีการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
อาทิเช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็น
หลัก อีกทั้งยังได้เน้นหนักทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาคนเป็นหลัก ท าให้นโยบายการ
พัฒนาของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ก าแพงเพชรแบบบูรณาการ ดังเช่นนโยบายที่สอดคล้องกับสวัสดิการสังคมดังนี้ 
  1.สนับสนุนใหผู้้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยเลี้ยงชีพตลอดชีวิต โดยใช้งบประมาณ 5 – 
7 ล้านบาทต่อปี 

Th
e 1

st 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



32 
 

  

  2.สร้างคลินิกฟรีทุกโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองก าแพงเพชรให้ดีขึ้น 
  3.จัดตั้งหน่วยบริการฉุกเฉินไว้บรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง 
  4.ขยายประปาทุกหมู่บ้านให้มีน้ ากินน้ าใช้ตลอดป ี
  5.จัดการน้ า ล าเหมือง ทางระบายน้ าให้ถูกสุขลักษณะและขจัดน้ าทว่มขัง 
  6.จัดตั้งไฟจราจรแบบตั้งเวลาทุกทางแยกเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ 
  7.ท าก าแพงเพชรให้เป็นเมืองสะอาด อากาศบรสิุทธ์ิ ขจัดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
  8.สนับสนุนทุกศาสนา ศาสนสถานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
  9.ส่งเสรมิสุขภาพและการกีฬาภายในหมู่บ้าน ให้เป็นชุมชนที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
  10. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 
   11. จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ประชาชนและเยาวชนก าแพงเพชร เพื่อส่งเสรมิสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และครอบครัว 
   12. บริการให้ค าปรึกษาเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ปัญหาด้านกฎหมาย โดยจัดตั้งคลินิก
กฎหมายภายในหมู่บา้น 
   13. จัดตั้งคลินิกเกษตรให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรและจากนโยบาย
ในการหาเสยีงของฝ่ายบริหาร เทศบาลเมืองก าแพงเพชรก่อนท่ีจะเข้ามาบริหารเทศบาล เช่น การมอบเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุจ านวน 1,264 คน การจดัสร้างคลินิกรักษาฟรีทุกโรค ซึ่งเป็นนโยบายเชิงประชานิยม ซึ่งด้วยศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น่าจะสามารถด าเนินการได้  
  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณมาก และติดขัดในเรื่องของระเบียบต่างๆ  เช่น  การให้เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับ 2546 ได้ระบุถึงเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ คือ 1. ผู้สูงอายุต้องมี
อายุ 60 ปีข้ึนไป และ 2. ต้องไม่สามารถพ่ึงพาตนเองหรือขาดคนดูแล ซึ่งในปัจจุบันนโยบายในการหาเสียงของฝ่าย
บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชรสามารถด าเนินการได้จริงและได้รับการยอมรับจากผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการใช้
นโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยการพิจารณาผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถได้รับเบี้ยยังชีพได้
ทุกคน โดยไม่ค านึงถึงฐานะของผู้สูงอายุซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษา อีกทั้งผลของการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยอย่างไร เพราะการ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลาง แต่ก็ยังต้องถูกควบคุมจากรัฐบาลในเรื่องระเบียบ
ต่างๆจะสามารถด าเนินการในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เป็นเทศบาลที่มีการก าหนดนโยบาย
สาธารณะที่เน้นทางด้านคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง ตั้งแต่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยในการให้การดูแลผู้ สูงอายุดังกล่าว 
ไม่ได้ค านึงถึงฐานะของผู้สูงอายุแต่อย่างใด โดยจะพิจารณาเพียงอายุของผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับการ
ดูแลทุกท่าน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวอาจถูกมองได้ว่าใช้นโยบายสาธารณะในรูปแบบประชานิยม เพื่อเป็นฐานเสียง
ทางด้านการเมือง นอกจากนั้น ยังมีการใช้งบประมาณจ านวนมาก ปีละโดยประมาณไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ภาระผูกพันในระยะยาว เป็นการเพิ่มภาระให้กับเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ที่จะมีการเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพในอนาคต
จากเดิม 300 บาท เป็น 500 บาท ท าให้ต้องมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดังกล่าว ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และเพื่อ
ประโยชน์ของท้องถิ่นอื่นๆ ที่จะสามารถน าไปพัฒนาทางด้านนี้อีกด้วย 
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  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
    1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริการสวสัดิการให้กับผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ทางด้านบริการสวัสดิการสังคม 
  2.เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดบรกิารสวสัดิการให้กับผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
 
  ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรเป้าหมายที่จะท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มประธานผู้สูงอายุ 
ผู้น าชุมชน ผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร คณะผู้บริหาร บุคคลผู้รับผิดชอบและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 62 
คนขอบเขตด้านพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีส าหรบัการศึกษาคือ ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร พื้นที่มีท้ังหมด 14.9 ตาราง
กิโลเมตร ครอบคลมุ 27 ชุมชน ดังนี้ 
1. ชุมชนท่อทองแด 2. ชุมชนไฟฟ้าพัฒนา 3. ชุมชนป่าไม้ 4. ชุมชนอนันตสิงห์5. ชุมชนวัดช้าง 6. ชุมชนปิ่นด าริห์ 7. 
ชุมชนทรัพย์ทวี 8. ชุมชนเกาะทวี 9. ชุมชนสิริจิต 10. ชุมชนวัดกะโลทัย 11.ชุมชนวัดคูยาง 12.ชุมชนเพชรชูทรัพย์
13. ชุมชนป่ามะปราง 14. ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น 15.ชุมชนวังคาง 16.ชุมชนหนองรี 17.ชุมชนร่วมใจพัฒนา 18.ชุมชน
เพชรกะรัต 19. ชุมชนวิจิตร 20. ชุมชนทุ่งส่วน 21. ชุมชนเจริญสุข 22. ชุมชนประชาหรรษา 23.ชุมชนบ่อแขก 24.
ชุมชนเพชรทรายทอง 25.ชุมชนเพชรวารินพัฒนา 26. ชุมชนเกาะแขก 27. ชุมชนเทศบาล 4 
ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครัง้นี้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลเกีย่วกับปัจจัยที่ มีผลต่อ
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อสวัสดกิารสังคม 
 
  วิธีด าเนินการวิจัย 
  การเก็บรวมรวมข้อมลู จะท าการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากหนังสือ 
เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัตขิองทางราชการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนจากการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างและรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  62  คน  ในเขต
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดและ
ข้อมูลต่างๆจากเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ อันได้แก่ หนังสือบทความ งานวิจัย เอกสารเผยแพร่ 
โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและท าการบันทึกข้อมูลที่ต้องการไว้ เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบใน
การศึกษา ออกแบบและก าหนดวธิีวิจัย ภาคสนาม 
  2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการใช้การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง ซึ่งจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งที่ได้ก าหนดไว้ คือประธานชมรมผูสู้งอายุจ านวน 27 
กลุ่ม ผู้น าชุมชน จ านวน 27 ชุมชน กลุ่มผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 5 คน กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย (1) ท้องถิ่นจังหวัดเมืองก าแพงเพชร (2) สาธารณสุขอ าเภอเมืองก าแพงเพชร (3) 
ปลัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 62 คน 
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  การวิจัยคร้ังนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการดังนี้ 
  1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกสารรายงานการศึกษาวิจัย ซึ่งมีผู้
ศึกษาไว ้
  2. ศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง กลุ่มประชากรตัวอยา่ง โดยการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง  
ซึ่งต้องการถามในประเด็นความตอ้งการของผู้สูงอายุในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมือก าแพงเพชร กลุ่มผู้
ถูกสัมภาษณ์รวมจ านวนท้ังสิ้น 62 คน 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลู และค าตอบท่ีเป็นจริง
ครอบคลมุอย่างสมบรูณ์ ตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยัที่ผู้วิจัยมุ่งศึกษา โดยใช้เทคนิคการศึกษาหลาย ๆ อย่าง ท้ังนี้
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ที่แท้จริงในชุมชน รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูลมีดังนี ้
  1. วิธีการสัมภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ส าหรับใช้สัมภาษณผ์ู้ที่มีบทบาทโดยตรง และผู้ที่มีบทบาท
โดยตรงท่ีเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุม่ผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
  2. วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และสังเกตการณ์เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ที่ใช้ค าถามในการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างไม่เคร่งครัดในเรื่องขั้นตอนและล าดับ
ของค าถาม ในบรรยากาศที่เป็นไปอย่าง ไม่เป็นทางการ ท าให้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจที่ยังอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาท่ี
ศึกษา  
 
  สรุปผลการวิจัย 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด คือ ประธานชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 27 กลุ่ม ผู้น าชุมชนจ านวน 27 
ชุมชน กลุ่มผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 5 คน กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) ท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชร (2) สาธารณสุขอ าเภอเมือง (3) ปลัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชรรวมทั้งสิ้น 62 คน โดยการสัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51– 65 ปีขึ้นไป นับถือศาสนาพุทธ การศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา และรองลงมา
มัธยมศึกษา มีอาชีพหลักคือ รับจ้างท่ัวไปรองลงมาประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
  2.ข้อมูลทางด้านการจดับริการสวสัดิการผูสู้งอายุ 
  กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้แสดงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ และกลุ่มที่
สัมภาษณ์ให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนของชุมชนต่างๆ ในการที่จะเข้าไปดูแลสวัสดิการ
ผู้สูงอาย ุ
  ข้อมูลที่ได้รับจึงได้จากผู้ที่มีบทบาททางการก ากับดูแล เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้สูงอายุเป็น
ส่วนมาก ปัจจุบันนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชรได้ให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก รวมทั้งให้ความสนใจทางด้านสุขภาพของประชาชน โดยมีนโยบายให้ผู้สูงอายุออกก าลังกาย
อยู่ตลอด ประกอบกับตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ และกระจายเม็ดเงินให้ท้องถิ่นเพื่อให้ความส าคัญแก่ผู้ สูงอายุอีกด้วย  
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ฉะนั้นการจัดบริการสวัสดิการสังคม ในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรได้มุ่งเป้าประสงค์ไปที่การให้บริการและการมี
ส่วนร่วมประชาชนเป็นหลัก ฉะนั้นการจัดบริการสวัสดิการสังคมดังกล่าวจึงเป็นเรื่องใหม่ต่อความรู้สึกและความคิด
ของประชาชนที่มีต่อเทศบาล จากการวิจัยจึงพบว่าการด าเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคมในเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ และเทศบาลเมืองก าแพงเพชรได้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
ได้อย่างเต็มก าลังตามฐานะการคลังของเทศบาล และมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลมากขึ้น 
 
  อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อ
น ามาพิจารณาในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จะเห็นได้ ดังนี้ 
  ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรมีความต้องการทางด้านบริการสวัสดิการสังคมมากข้ึน 
จากผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่าการจัดบริการสวัสดิการสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองก าแพงเพชร เป็นการ
บริหารจัดการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สูงอายุมีความต้องการ เป็นกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ซึ่งหน่วยงานเทศบาลฯสามารถจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวได้ เพราะถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลอยู่แล้ว กิจกรรมต่างๆที่เทศบาลฯ ได้ด าเนินการจัดส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ จะมีความพร้อมในการที่จะเข้า ร่วม
กิจกรรมมากกว่าคนในวัยกลางคน เพราะว่าผู้สูงอายุจะว่างงานเป็นส่วนมาก จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ และผู้สูงอายุก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นก าลังให้กับประเทศชาติ เทศบาลฯ ควรให้การ
ส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุน าไปพัฒนาตนเองพัฒนาทางด้านสมอง ก็จะส่งผลให้มีการพัฒนาตนเองทางด้านอื่นๆ 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นบริการสาธารณะของเทศบาลฯ พึงให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยิ่ง การอ านวยความสะดวก
และการรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุพึงปรารถนามากที่สุด ปัจจุบันนโยบายของคณะ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้ให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ประกอบกับตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ท้องถิ่นดูแล
ผู้สูงอายุ และกระจายเม็ดเงินให้ท้องถิ่นเพื่อให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย จึงสอดคล้องกับ จ าลอง ศรีประสาธน์ 
กล่าวว่า“สวัสดิการสังคม” หมายความถึง สภาวะความเป็นอยู่ของคนในสังคม ซึ่งได้รับความช่วยเหลือและส่งเสริม 
เพื่อตอบสนองความต้องการบนพื้นฐานของความจ าเป็นท่ีอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และศรีทับทิม พานิชพันธ์ ยังกล่าวถึงบริการสังคมหมายถึง กิจกรรมหรือบริการต่างๆ ที่รัฐบาลหรือเอกชน หรือ
รัฐวิสาหกิจจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุ่มชน ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมในการแก้ไข บ าบัดและ
ป้องกันปัญหาในระดับต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถทางอารมณ์ จิตใจและพัฒนาสังคมตลอดจน
ประเทศชาติในท่ีสุด 
  เทศบาลเมืองก าแพงเพชรมีนโยบายที่จะให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นโดยก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ  ตามความต้องการของประชาชน อนึ่งประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ยังให้ความสนใจและเห็น
ความส าคัญของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ให้ความสนใจทางด้านสุขภาพของประชาชน มีนโยบายให้ออกก าลังกายอยู่
ตลอด ท าให้คณะผู้บริหารของเทศบาลฯให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุ ดูแลทุกข์ สุขของผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 
เพราะว่าผู้สูงอายุก็จะเป็นฐานเสยีงในการเลือกตั้ง เข้ามาบริหารงานเทศบาลอีก เพราะผู้สูงอายุ หากมีคนสนใจ ดูแล
เอาใจใส่ พวกเขาก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งอย่างเต็มใจ ส่วนกระบวนการก าหนดนโยบายในการ
จัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองก าแพงเพชรนั้น ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
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ก าแพงเพชรได้มีการก าหนดนโยบายไว้แล้ว และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นๆ ในรูปแบบของเทศบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองก าแพงเพชรจะเป็นผู้ตรวจสอบ
รายจ่ายประจ าปีตามงบประมาณ ในการปฏิบัติงานการจัดบริการสวัสดิการสังคมดังกล่าว ดังเช่นแนวคิดเกี่ ยวกับ
สวัสดิการสังคมของรัฐก าหนดว่า 
  สวัสดิการสังคมเป็นโครงการ (Program) หรือองค์กร (Agency) หรือสถาบัน(Institute) ต่างๆ ที่
สังคม คือ ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อแก้ไข ส่งเสริม หรือปรับปรุงภาวะความเป็นอยู่ หรือคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็อาจจะจัดเป็นสถาบันสังคมประเภทหนึ่งได้ ควบคู่ไปกับสถาบันสังคมอื่นๆ หรือ
สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพงค์ อุดมศรี (2549) วิจัยเรื่อง การ
จัดบริการสวัสดิการสังคมในแขวงกาวิละ เทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่ า (1) สภาพการจัดบริการ 
สวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความส าคัญในการจัดบริการสวัสดิการสังคม
ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุพึงพอใจในการด าเนินงานของคณะผู้บริหาร (2) เทศบาลนครเชียงใหม่จึง
ด าเนินการจัดกิจกรรมบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในแขวงกาวิละ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานท่ีตอบสนองนโยบายของภาครัฐตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
  สภาพการจัดบริการ สวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาลเมืองก าแพงเพชรมีความ
เพียงพอต่อผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ปัจจุบันค่าเบี้ยยังชีพนั้นเป็นที่ต้องการของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เทศบาลฯ ให้
ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุ น่าจะเพิ่มวงเงินให้กับผู้สูงอายุสูงขึ้น และความสุขของผู้สูงอายุอ ยู่ที่การได้อยู่อาศัยในที่
ปลอดภัย และอยู่ท่ามกลางลูกหลาน และความอบอุ่นของครอบครัว ฉะนั้นความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลเมืองก าแพงเพชรเป็นความต้องการที่ทางคณะผู้บริหารสามารถด าเนินการจัดหา และด าเนินการก าหนด
นโยบายให้ได้ เพราะว่าตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ซึ่งมีหน้าที่หลักโดยตรงในการให้บริการ
สาธารณะในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าภาครัฐยังให้การสนับสนุนสวัสดิการสังคมในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุค่ารักษาพยาบาล 30 บาทรักษาทุกโรค ค่าช่วยเหลือศพผู้ยากไร้ แต่ในการให้การช่วยเหลือของภาครัฐยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ดังนั้นเทศบาลฯ ควรให้การจัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ยังให้การกระจายอ านาจ
หน้าท่ีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงบประมาณได้จัดสรรเงินจากการกระจายอ านาจดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งก าหนดให้ท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ มีการกระจายเม็ดเงินให้ท้องถิ่น ในการให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุ มุ่งเน้น
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนจึงได้รับการดูแลและการจัดนโยบายสาธารณะ ให้กับ
ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอกับความต้องการ ประกอบกับปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลให้ความสนใจและเห็นความส าคัญ
ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก รวมทั้งให้ความสนใจทางด้านสุขภาพของประชาชนมีนโยบายให้ออกก าลังกายอยู่ตลอด     
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขดงันั้นกล่าวโดยสรปุ นโยบายสาธารณะ คือนโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐบาล 
ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลที่มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมาย ภายใต้ระบบการเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้นโยบาย
สาธารณะจะครอบง า ตั้งแต่สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะกระท าหรือไม่กระท า การตัดสินใจของรัฐบาลในการแบ่งสรร
ทรัพยากรหรือคณุค่าต่าง ๆ ในสังคม 
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  กิจกรรมหรือการกระท าต่าง ๆ ของรัฐบาลรวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นติดตามมาจากการด าเนินงานของรัฐบาล ในการก าหนดนโยบายดังกล่าวผู้มีอ านาจหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นระดับ
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น อาจเป็นผู้ก าหนดขึ้นมาเองก็ได้ในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า เป็นการก าหนดนโยบายจาก
เบื้องบนลงสู่ล่าง (Top – Down) ในอีกลักษณะหนึ่ง อาจมอบหมายลงไปให้หน่วยงานของระบบราชการในระดับ
ต่าง ๆ เป็นผู้จัดท าและเสนอแนะขึ้นมาตามล าดับขั้น จนถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายนั้ นๆ ลักษณะ
เช่นนี้เป็นการก าหนดนโยบาย จากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom – Up) นอกจากนี้ยังอาจจัดตั้งหน่วยช านาญการ
พิเศษข้ึน ท าหน้าที่ในการจัดท าข้อเสนอนโยบายเพื่อการตัดสินใจก็ได้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพฤตินันท์ เหลือง
ไพบูลย์ ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดบริการสวัสดิการสังคมในชมรมผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่าการจัดบริการส าหรับผู้สูงอายุนั้น เน้นการจัดบริการสวัสดิการสังคมตามลักษณะปัญหาและความ
ต้องการในด้านปัจจัย 4 และการด ารงชีวิตเช่นเดิม ส าหรับในเรื่องของการพัฒนานั้นเน้นการส่งเสริมให้ผู้สู งอายุได้
เกิดแนวคิดในการพัฒนาท้ังตัวผู้สูงอายุ และในสังคมในรูปของการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในแต่ละแห่ง พบว่ากิจกรรม
ของชมรมส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของสุขภาพอนามัย กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย อาชีพและการหา
รายได้ การศาสนาวัฒนธรรม การศึกษา การเศรษฐกิจ  เป็นต้น 
  ผลของการจัดบริการสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองก าแพงเพชรที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ใหญ่ และได้มีความยึดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่อาจจะ
แก้ไขปัญหาให้หมดไปจากประเทศได้ ปัญหาครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอย่างมากมาย ดังน้ัน
ผู้สูงอายุจึงต้องได้รับความช่วยเหลือจากการบริการสวัสดิการสังคมที่ภาครัฐจัดขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ดีขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์อย่างมากมาก จากการช่วยเหลือจากเทศบาลทุกเรื่อง เช่นคลินิก
ชุมชนรักษาฟรีของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร แต่ส่วนมากแล้วเทศบาลจะให้การดูแลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท า
ให้ผู้สูงอายุมีความกินดี อยู่ดีขึ้น และมีก าลังใจที่จะต่อสู้อยู่ในสังคม ท าให้คณะผู้บริหารเล็งเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จึงให้มีการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  ซึ่งมีความแตกต่างจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และในปัจจุบันค่าเบี้ยยังชีพนั้น เป็นที่ต้องการของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เทศบาลฯ 
ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุน่าจะเพิ่มวงเงินให้กับผู้สูงอายุสูงขึ้นอีกด้วย ดังท่ีนักวิชาการอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทรกล่าวถึง
ผู้สูงอายุว่าจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2. เป็นผู้ที่มีความเสื่อมสภาพ มีก าลังถดถอย
เช่ืองช้า 3. เป็นผู้ที่สมควรให้ความอุปการะ 4. เป็นผู้ที่มีโรคควรได้รับการช่วยเหลือดังนั้น ผู้สูงอายุโดย รวมจึง 
หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสื่อมถอยทางด้านร่างกายไปโดยธรรมชาติ คือ มีก าลังลดลง เริ่ม
เชื่องช้า จึงสมควรมีผู้ดูแลและได้รับความช่วยเหลือตามสมควรไม่ว่าจากครอบครัว หรือจากหน่วยงานของภาครัฐ 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับนโยบายการสร้างเสรมิให้ประชากรของประเทศ
ไทยมีอายุยืนมากขึ้น 
  2. ควรมีมาตรการรองรับทางด้านการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุคลายจากสภาพท่ีต้องอยู่โดดเดี่ยว ใช้ชีวิตตามล าพังที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแล 
  3. ควรให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุ 
  4. เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จะต้องด าเนินการเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุได้มากที่สุด และมี
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้นโยบายและการบริการที่เทศบาลจัดขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชน
เกิดการระดมความคิดเห็นและความต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้น รวมทั้งให้ความสนใจส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมใน
การจัดกิจกรรมของเทศบาลในการจัดบริการสวัสดิการสังคมด้วย 
  5. เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมให้มากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
 
  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และขอขอบคุณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร สาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ชมรมผู้สูงอายุ
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้น าชุมชนทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองก าแพงเพชรทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูล 
 ขอขอบพระคุณผู้มีรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นพิเศษ ประกอบด้วย คุณชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช  นายก
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ปลัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และคุณทิพย์วรรณ อยู่เกษม ผู้อ านวยการกองการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการประสานงาน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่บุพการีและ
บูรพาจารย์ หากมีสิ่งขาดตกบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงและขอน้อมรับข้อบกพร่องหรือความ
ผิดพลาดดังกล่าว เพื่อที่จะได้น าไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป 
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