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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบัน
ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุวิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามมีระดับความเชื่อมั่น (Reliability) ที่
ระดับ 0.926 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานหาค่า F-test และ T-test ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเท่ากับ 4.41 2) ผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบไป - กลับและแบบพักอาศัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นระดับ
เดียวกัน ทั้งนี้ ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่รับบริการแบบไป-กลับ สูงกว่าค่าคะแนนของผู้สูงอายุที่รับ
บริการแบบพักอาศัย เกือบทุกรายการ 3) ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่จังหวัดบุรีรัมย์มีคะแนนสูงกว่า
นครพนมทุกรายการ 4) รายได้ของผู้สูงอายุ ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ สุขภาพของผู้สูงอายุ และรูปแบบการรับ
บริการที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุไม่ส่งผลให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ ตั้ง ไว้ 5) ควรพั ฒนาสมรรถนะด้านการปฐมพยาบาลให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิ่ งขึ้น ส่งเสริมการจั ดกิ จกรรม
นันทนาการที่มีความน่าสนใจ จัดหาอุปกรณ์อาชีวบาบัดให้เพียงพอ และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ
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Abstract
The objectives of this study are for evaluated the elderly satisfaction who’s received the Social Welfare
Institutional Model of the Social Welfare Development Center for Older Persons in Northeast area of Thailand
and study on elderly satisfaction. This study using quantitative research for collected the from the questionnaires
with reliability level at 0.926. Analyze the data by descriptive statistics as thequestionnaires
with reliability level at 0.926. Analyze the data by descriptive statistics as the percentage, frequency, and
standard deviation. Hypothesis examines by inferential statistic for measuredthe F-test and T-test. The result shows
(1) the elderly who’s received the service in the Social Welfare Development Center for Older Persons has average
satisfied in highest level that is 4.41 (2) the elderly who’s received the welfare in Day-care model and Nursing home
model has satisfied in highest level as well. Therefore, the elderly who’s received welfare in Day-care model are satisfied
more than elderly that received welfare in Nursing home. (3) the satisfaction of all elderly in Buriram province is higher
than Nakhon Phanom province. (4) Income, education, health and type of difference services that elderly received are not
impact to the elderly satisfaction and the result are inconsistent with the hypothesis. (5) The development of first aid
capacity more promptly and comfortable are needed, promoted on exciting activities, adequate on vocational therapy
equipment and promotion on elderly occupation.

บทนา
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2548 ด้วยมีสัดส่วนของประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปเท่ากับ
ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าว่าอีก 20 ปี ไทยจะเป็นสังคมสูงวัยในระดับสุดยอดที่มีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ
ประชากรที่เคยเยาว์วัยในอดีตได้กลับกลายมาเป็นผู้สูงวัยในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีแนวโน้มเป็น
ประชากรผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หากไม่ได้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม อาจเป็นภาระทางสังคม เศรษฐกิจ และ
งบประมาณได้ การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์และภาวะทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
ครอบครัวในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ สังคมไทยเคยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุมาเป็นระยะเวลานานและ
มีความชัดเจนขึ้นหลังจากปี พ.ศ. 2496 ภายใต้รัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยจัดตั้งสถาน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในนามของ “บ้านบางแค” จนกระทั่ง
เมื่อปี 2546 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานสงเคราะห์คนชราให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใน
ปี พ.ศ. 2547 สถานสงเคราะห์คนชราของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก ารได้ปรับบทบาทและภารกิ จเป็นศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ต่อมาภายหลังจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกฎกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 14
พ.ศ. 2558 กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไ ด้จัดตั้งกรมกิจการผู้สูง อายุ ศูนย์พั ฒนาการจัด
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สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือ ศพส. จึงถูกถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.
2558 เป็นต้นมา ซึ่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง มีกลุ่มเป้าหมายประจาที่ให้บริการ
ทั้งสิ้นจานวน 1,617 คน
จากการศึกษาของ จิราลักษณ์ จงสถิตมั่น และคณะ (2543 : 11) เรื่อง การประเมิ นสถานสงเคราะห์คนชรา
ของรัฐ พบว่าผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการของสถานสงเคราะห์คนชราส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือในด้านการกินอยู่
หลับนอน ดูแลด้านสุขภาพ แต่การดูแลด้านจิตใจนั้นมักได้รับการตอบสนองน้อย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
สุภาวดี พุฒิหน่อย (2547) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับผู้อื่ นกับความพึงพอใจในชีวิตผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ คือ เพศ รายได้ ระดับการศึกษา การรับรู้
สุขภาวะ ความสาเร็จของงานในอดีต การเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย การใช้เวลาว่าง และสัมพันธภาพ ตามลาดับ ผู้สูงอายุมี
ระดับสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ญาติ อยู่ในระดับพอใช้ ความพึงพอใจในชีวิตอยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง สัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับเพื่อนร่วมสถานสงเคราะห์และความพึงพอใจมีความสัมพันธ์
ต่อกัน การดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสุขโดยสร้างความพึ งพอใจให้แก่
ผู้สูงอายุ
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดาเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุหรือสถาน
สงเคราะห์คนชราเดิม ภายใต้สังกั ดของกรมกิจการผู้สูงอายุยั งขาดความมีเอกภาพ เพราะยึ ดถือกรอบนโยบาย
แนวทางปฏิบั ติที่ มี ค วามยื ดหยุ่ น สูง ที่ มี ค วามเฉพาะตัวมากเกิ นไป ผู้ศึก ษาพบว่ า ในบรรดาศูนย์ พั ฒนาการจั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่งนี้ มี 1 แห่ง ที่มีภารกิจแตกต่างจากศูนย์แห่งอื่นอีก 11 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นที่จัดบริการแก่ผู้สูงอายุรูปแบบ Day Care (แบบไป-กลับ) ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือน
รูปแบบการจัดบริการแบบพักอาศัยแก่ผู้สูงอายุเหมือนศูนย์อื่น ๆ ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในลักษณะดังกล่า วมีจานวนไม่มาก ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนารูปแบบการ
จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อศึกษาเปรียบเที ยบความพึง พอใจของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย การศึกษาการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันแก่ผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุที่ตั้งในเขตภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่ น
นครพนม และบุรีรัมย์ โดยศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) การศึกษาระดับความพึง
พอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบ
สถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ด้านกลุ่มเป้าหมาย ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายและหญิงที่รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอยู่ 3 แห่ง177 คนได้แก่ จังหวัดขอนแก่น
จานวน 82คน จังหวัดนครพนม จานวน 49 คน จังหวัดบุรีรัมย์จานวน 46 คน
3. ด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ทาการศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ(Maslow's hierarchy of needs)
มาสโลว์ (Maslow) (1943 : 3 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555: 4-5) มาสโลว์ (Maslow) ได้
สร้างทฤษฎีความต้องการตามลาดับขั้นโดยมีสมมติฐานอยู่ 2 ประการ คือ 1) มนุษย์มีความต้องการตลอดตราบที่มี
ชีวิตอยู่หากความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็นแรงจูงใจสาหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่ อไป 2) ความ
ต้องการของคนมีลักษณะเป็นลาดับขั้นจากต่าไปหาสูง 5 ลาดับขั้น ดังนี้
1. ร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการเรื่อง
อาหาร น้า ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ
2. ความปลอดภัยหรือความมั่นคงในการดารงชีวิต (Security or Safety Needs) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ การมี
ความมั่นคงในการดารงชีพ เช่น ความมั่งคงในหน้าที่การงานและสถานะทางสังคม
3. ความต้องการด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคม การอยู่ร่วมกัน การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) เป็นความต้องการด้านสถานะ
ทางสังคมที่ประกอบด้วยการสร้างจุดเด่นสาคัญของตนเองในสังคมได้แก่ การยอมรับในความรู้ความสามารถ
ตาแหน่งสาคัญในองค์กร ฐานะร่ารวยกว่าคนอื่น เป็นต้น
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5. ความต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self Realization) เป็นความ
ต้อ งการที่ สู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ อัน ต้ อ งการที่ จ ะประสบความส าเร็ จ ในชีวิ ต ตามความนึ ก คิด หรื อ ความคาดหวั ง
ทะเยอทะยาน
ความต้องการของผู้สูงอายุ
บังอร ธรรมศิริ (2549) การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคนอาจมีความต้องการ
แตกต่างกันไปการศึกษาทาความเข้าใจพื้นฐานชีวิตของผู้สูงอายุโดยเฉพาะการดูแลจากครอบครัวจึงมีความสาคัญยิ่ง
โดยทั่วไปความต้องการของผู้สูงอายุสรุปได้ดังนี้
1. ความต้ อ งการทางด้ า นร่ า งกาย เป็น ความต้ องการขั้ น พื้ น ฐาน ได้แ ก่ ความต้ อ งการอาหาร
การขับถ่าย การพักผ่อนนอนหลับ การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย การมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ เหมาะสมตามฤดูกาล และ
ต้องการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
2. ความต้องการทางด้ านจิตใจ ผู้สูงอายุต้องการความรัก การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับนับถือ การ
เข้าใจ การเห็นอกเห็นใจ และการให้อภัย
3. ความต้องการทางด้านสังคม ผู้สูงอายุยังต้องการมีกิจกรรมทางสังคม เช่น การพบปะเพื่อน การร่วม
กิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
4. ความต้องการทางด้า นเศรษฐกิ จ ผู้สูงอายุ จาเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายส าหรับตนเอง
ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคม และทาบุญรวมทั้งเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย
การจัดบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.)ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ จากกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการให้เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกองส่งเสริมสวัสดิ การและคุ้มครองสิทธิ กรมกิจการผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 6
มี น าคม พ.ศ. 2558 จ านวน 12 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) ศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ บ้ า นบางแค
กรุงเทพมหานคร 2) วาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา 3) บ้านบางละมุง จ.ชลบุรี 4) บ้านธรรมปกรณ์ จ.เชียงใหม่ 5) บ้าน
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 6) จ.ภูเก็ต 7) บ้านทักษิณ จ.ยะลา 8) จ.ขอนแก่น 9) จ.ปทุมธานี 10) จ.นครพนม 11) จ.ลาปาง
และ 12) จ.สงขลา เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั้งสิ้น1,630 คนภารกิจหลัก 6 ประการ มีดังนี้
1. ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการผู้สูงอายุ (Data Center) โดยจัดทาสถานการณ์และสถิติ
ข้อมูล ความรู้เกี่ย วกั บ ผู้สูงอายุใ นพื้ นที่บ ริก าร และรวบรวมข้อมูล การให้บริการหรือการดาเนินงานของศูนย์ ฯ
รวมทั้งข้อมูลของผู้ใช้บริการ
2. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา (Training Center) โดยจัดสร้างหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน และทิศทาง
เดียวกัน จัดทาคู่มือหลักสูตรการอบรม วิธีการฝึกอบรม การติดตามนิเทศงาน
3. ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานสวัสดิการผู้สูงอายุ ถ่ายทอด
ความรูด้ ้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และประสานการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
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4. ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน (Social welfare service for older person under
institution care center) ได้แก่ การบริการให้ผู้สูงอายุภายนอกเข้าไปใช้บริการการบริการดูแลผู้สูงอายุกลางวันและการ
บริการที่พักอาศัยรูปแบบสถานสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
5. ศูนย์การจัดบริการผู้สูงอายุในชุมชน (Social welfare service for older person with in
communities center) ได้แก่ บริการหน่วยเคลื่อนที่ตามแผนปฏิบัติการ บริการซ่อมแซมที่พักอาศัย สนับสนุน
และส่งเสริมการสร้างอาสาสมัครบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาสาสมัครบริการดูแล
ผู้สูง อายุที่บ้า นส่ง เสริม และสนับ สนุ น กิจ กรรมสร้างความสัม พัน ธ์ระหว่า งผู้สูง อายุกับ ผู้สูงอายุ ผู้สูง อายุกับ
บุคคลวัยอื่นและส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
6. ศูนย์บริการให้คาแนะนาปรึกษาและส่งต่อ (Counseling Center) ได้แก่ ให้คาแนะนาปรึกษาทาง
โทรศัพท์ให้คาปรึกษาของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทัศนีย์ สุวดิษฐ์ (2554) ศึกษาความพึงพอใจของผู้สู งอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ กรณีศึกษาเทศบาล
ตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 46 ชุมชน 376 คน ผลการศึกษามีดังนี้ 1) ความพึง
พอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพของเทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 2) เพศ สถานภาพ รายได้ ระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่แตกต่างกันต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
สมพิ ศ มีสุข (2554) ศึ กษาความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 4 ด้าน ประกอบด้วย สุขภาพและการรักษาพยาบาลรายได้ นันทนาการ และการสร้าง
บริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุ 260 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในตาบลห้วยสาราญอาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ดังนี้ 1) รายได้ 2) สุขภาพและการรักษาพยาบาล 3) การสร้างบริการและเครือข่าย
การเกื้ อหนุ นและด้านนั นทนาการ ผู้ สูงอายุ ต้ องการให้องค์ การบริ หารส่ วนต าบลเพิ่ มเบี้ ยยั งชี พ ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ
รองลงมา คือจัดอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และต้องการให้มีกองทุนเงินกู้สาหรับผู้สูงอายุ
นฤดี ดารงรัตน์ (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการสงเคราะห์ต่อการให้บริการสวัสดิการ
สังคมของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ผู้รับการสงเคราะห์มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสถานสงเคราะห์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการรักษาพยาบาล
ส่วนด้านที่มีค วามพึงพอใจน้อยที่สุดด้านฌาปนกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรอายุ ภูมิลาเนาเดิม
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพเดิม รายได้ ภาวะสุขภาพปัจจุบัน และระยะเวลาที่อยู่ในสถานสงเคราะห์
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการสวัสดิการสังคมของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี
แต่อย่างใด
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อ่อนนุช อิสราพานิชย์ (2555) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อบริการของศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรีเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้ารับ การบริการใน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่
เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามตัวแปรเพศ อายุ
สถานภาพ ภาวะสุขภาพอนามัย และระยะเวลาที่เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของ
ผู้สูงอายุ จานวน 302 คน พบว่า ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ อาชีว
บาบัด ตัวแปร เพศ อายุ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ส่วนตัวแปร สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่เข้ารับ
บริการที่ต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
พิ ช าย รัต นดิ ล ก ณ ภูเก็ ต (2556) ศึก ษาลัก ษณะปัญ หา สาเหตุ และแนวโนบายสาหรับ การ
แก้ ไ ขปั ญหาของผู้สูง อายุ ใ นจัง หวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง จากปัญหาสู่นโยบาย ศึก ษากรณีผู้สูงอายุ ใ นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้พ บว่า ผู้สูง อายุใ นจัง หวัด ชายแดนภาคใต้มีปัญ หาหลัก 4 ประการ คือ 1) การลดคุณ ค่า และ
บทบาทผู้สูงอายุในครอบครัวซึ่งมีสาเหตุจากการลดลงของการเคารพนั บถือสมาชิกอาวุโสในครอบครัว 2) การถูก
ทอดทิ้งและความโดดเดี่ยวซึ่งมีสาเหตุคือการไปทางานต่างถิ่นของบุตรในประเทศมาเลเซียหรือ ต่างจังหวัด การ
สูญเสียบุตรหลานจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขยายตัวของค่านิยมแบบปัจเจกบุคคล
3) ความยากลาบากในการเข้าถึงบริการและสิทธิ มีสาเหตุจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการดาเนินงานที่ไม่
จัดบริการให้เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง และขาดการปฏิบัติงานในเชิง
รุกเพื่อเอื้ออานวยความสะดวกในการใช้สิทธิ 4) ปัญหาองค์กรหรือชมรมผู้สูงอายุยังมี จานวนน้อยและขาดความ
เข้มแข็ง สาหรับนโยบายที่ใช้ควรแก้ปัญหาได้แก่ นโยบายส่งเสริมคุณค่าและบทบาทผู้สูงอายุ การคุ้มครองและดูแล
ผู้สูงอายุ และการขยายและสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรผู้สูงอายุ

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศู นย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเป็น
ผู้สูงอายุที่รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายใต้สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ มีตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดขอนแก่น จานวน 82 คน จังหวัดนครพนม จานวน 49 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 177
คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธีของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970) สาหรับเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 10 ด้านได้แก่ ด้านอาหาร การปฐมพยาบาล เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย การ
อานวยความสะดวกในการสื่อสาร สั ง คมสงเคราะห์ อาชีวบาบัด นันทนาการ ศาสนา และฌาปนกิ จ ทั้งนี้ไ ด้
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ดาเนินการทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากผู้สูงอายุ ที่รับบริก ารของศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จานวน 30 คน มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ระดับ 0.926

ตัวแปรและกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบัน
ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รายได้
2. ระดับการศึกษา
3. สุขภาพของผู้รับบริการ
4. ลักษณะการรับบริการ

ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการ
รูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ด้านอาหาร
2. ด้านการปฐมพยาบาล
3. ด้านเครื่องนุ่งห่ม
4. ด้านที่พักอาศัย
5. ด้านการอานวยความสะดวกในการสื่อสาร
6. ด้านสังคมสงเคราะห์
7. ด้านอาชีวบาบัด
8. ด้านนันทนาการ

เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ

9. ด้านศาสนา
การพิจารณาจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
ด้านฌาปนกิ
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้มาตรฐานการวัดแบบซึ่งมีเกณฑ์การให้10.
คะแนนแบ่
งเป็นจประโยคที่มีข้อความเชิงบวกและเชิง
ลบต่อบริการสวัสดิการสังคมของศูนย์ก ารพัฒนาการจัดสวัสดิก ารสังคมผู้สูงอายุ ให้เลือก 5 ระดับ โดยมีความ
เข้มข้นของความรู้สึกแตกต่างจากน้อยไปหามาก (นฤดี ดารงรัตน์,2555: 59) ดังนี้
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ข้อความเชิงบวกต่อการให้บริการ ถ้าตอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
เห็นด้วย
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ไม่แน่ใจ
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ไม่เห็นด้วย
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ข้อความเชิงลบต่อการให้บริการ ถ้าตอบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
เห็นด้วย
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ไม่แน่ใจ
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ไม่เห็นด้วย
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ให้ระดับคะแนนเท่ากับ

5
4
3
2
1
1
2
3
4
5

โดยกาหนดเกณฑ์การแปลผลมีดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
0.8 =
5 -1
5
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 ถือว่าอยู่ในระดับความพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ F- test , t- test
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ผลการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ศึกษาได้นาผลการศึกษามาอภิปรายผล ดังนี้
6.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบัน ของศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ผู้สูงอายุที่รับบริการทั้ง 3 แห่งมีระดับความพึงพอใจ
เฉลี่ยในภาพรวมระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.41 ความพึงพอใจที่มีความถี่มากที่สุดคือ ศาสนา ค่าคะแนน 4.63 ส่วน
ความพึงพอใจที่มีระดับต่าสุด คือ ด้านอาชีวบาบัดที่มีระดับความพึงพอใจมากค่าคะแนน 4.08 การจัดบริการของศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 3 แห่ง ประสบปัญหาอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ท าให้ บ างศู น ย์ ฯ อาทิ เ ช่ น จั ง หวัด ขอนแก่ น ผู้ สู ง อายุ ต้อ งจั ด หาอุ ป กรณ์ เ พิ่ มเติ ม เพื่ อ ใช้ ใ นการทากิ จ กรรมเอง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพิศ มีสุข (2554: บทคัดย่อ)ที่ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุ ตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
สังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่าสุดตามลาดับ คือ ด้านรายได้ ด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล การสร้างบริการและเครือข่าย การเกื้อหนุน และนันทนาการ
6.2 ผลการเปรีย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู้สูงอายุ ที่ไ ด้รับการจัดสวัส ดิก ารรูปแบบสถาบันของศูน ย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่มีรูปแบบแตกต่างกันเป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบของ
ผู้รับบริการที่ได้รับการจัดบริการต่างกันระหว่างการรับบริการแบบไป- กลับ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัด ขอนแก่น และการจัดบริการแบบให้ที่พักอาศัยอยู่ประจาของศูนย์พัฒนาการจัด สวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมและบุรีรัมย์ พบว่า 1) ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่มีรูปแบบไป - กลับ และแบบพักอาศัย
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุดไม่แตกต่าง ที่ค่าคะแนน 4.48 และ 4.38 ตามลาดับ ความพึงพอใจจาก
การรับบริการแต่ละประเภทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าคะแนนของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการแบบไป- กลับสูงกว่า
ผู้สูง อายุที่รับบริก ารแบบพัก อาศั ย เกือบทุก รายการ ยกเว้นด้านอาชีวบาบัด ที่ผู้สูงอายุ ได้รับผลกระทบจากวัส ดุ
อุป กรณ์ ไม่ เพีย งพอ ท าให้ผู้สูง อายุ ที่มี ค วามต้องการทากิจกรรมเพิ่ มเติม ต้องจัดหาซื้อวัส ดุอุปกรณ์มาใช้ เอง 2)
ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสัง คมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะทาง
สังคม มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง ทาให้มีความคาดหวังจากการตอบสนองความต้องการบริการสูง การที่ผู้สูงอายุ
ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์และมีการรวมตัวทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องนั้น เพราะมีความไว้เนื้อเชื่อใจในการ
ตอบสนองบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่าง
กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ ทดแทนความรู้สึกจากการเป็นผู้เกษียณอายุให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าไม่โดดเดี่ยว
และเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางสังคมมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2556:1
- 22) ที่ศึกษาเรื่อง จากปัญหาสู่นโยบาย : ศึกษากรณีผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของความต้องการ
ผู้สูงอายุควรจะมีการส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในชุมชน สนับสนุนให้ชมรมจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อฟื้นฟู
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สภาพจิตใจและร่างกายของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เนื่องจากทาให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสจัดและเข้าร่วมกิจกรรม ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมกิจกรรมจะสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
6.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่มีรูปแบบเดียวกัน (ระหว่างศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด
นครพนม และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์) พบว่า ผู้สูงอายุทั้ง 2 แห่งมี
ความพึงพอใจที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.27 และ 4.48 ตามลาดับ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในส่วนของ
รายละเอียดการรับบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกรายการยกเว้น ด้านการปฐมพยาบาล ยารักษาโรค
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุที่รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.47) มากกว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่รับบริก ารของศูนย์ พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมที่มีความพึงพอใจในระดับมาก (4.13) ผู้ศึกษาพบข้อสังเกตในการเข้ารับ
บริการแบบพักอาศัยของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้ารับบริการแบบพักอาศัยเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
สังคมซึ่งเป็นผู้ที่ขาดคนอุปการะเลี้ยงดูถึงร้อยละ 35.6 ซึ่งมีประสบการณ์บั้นปลายชีวิตที่ไม่ประทับใจ ต้องการรับการ
ดูแลเอาใจใส่ การจัดบริการด้านการปฐมพยาบาล และการสังคมสงเคราะห์ จึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงความรู้สึกที่
ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและผู้สูงอายุ แทนหลักประกันความห่วงใยว่าผู้สูงอายุจะไม่ถูกทอดทิ้งจากการให้บริการ
ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น การถูกทอดทิ้งจากการดูแลที่ไม่เพียงพอ การถูกทอดทิ้งแบบจาเป็น การถูกทอดทิ้งแบบ
ปล่อยปละละเลย และการจงใจทอดทิ้งอย่างสมบูรณ์แบบ ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการแบบอาศัยส่วนใหญ่ คาดหวังให้
ศูนย์ฯ เป็นผู้ดูแลฝากผีฝากไข้หากได้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้ว
6.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้
6.4.1 สมมติฐานผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีรายได้ต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่าค่า F เท่ากับ 1.944 ค่า Sig. เท่ากับ 0.105 ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการ
รูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีรายได้ต่างกันจึง
มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เพราะถึงแม้ว่าผู้สูงอายุที่รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจะมีรายได้
ก่อนเข้ารับบริการของศูนย์แตกต่างกัน แต่การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับบริการผู้สูงอายุอย่างเสมอภาคสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนีย์ สุวดิษฐ์ (2554: บทคัดย่อ)
ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชี พ ศึกษากรณีเทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่า รายได้ที่ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่แตกต่างกันต่อการจ่ายเบี้ยยั งชีพ และ
ผลการศึกษาของนฤดี ดารงรัตน์ (2555 : 74) จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการสงเคราะห์ต่อการให้บริการ
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สวัสดิการสังคมของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรีพบว่า รายได้ผู้รับสวัสดิการไม่มีผลต่อความพึง
พอใจที่แตกต่างกัน
6.4.2 สมมติฐานผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า ค่า Fเท่ากับ 0.569 ค่า Sig. เท่ากับ 0.636 ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการ
รูปแบบสถานบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี ระดับการศึกษา
ต่างกันจึงมีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ไม่ว่าผู้สูงอายุจะมีประวัติการศึกษา
ที่ระดับใด การให้บริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุก็สามารถตอบสนองในรูปแบบตามภารกิจ
ที่กาหนดเท่านั้น ผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการได้รับการบริการอย่างเสมอภาคในรูปแบบที่ผู้สูงอายุท่านอื่นๆได้รับ เกิด
ความเสมอภาคในการรับบริการเท่าเทียมกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนีย์ สุวดิษฐ์ (2554: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่แตกต่างกันต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ
และผลการศึกษาของนฤดีดารงรัตน์ (2555:74) จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการสงเคราะห์ต่อการให้บริการ
สวัสดิการสังคมของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี ที่พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันไม่มีผล
ทาให้ความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
6.4.3 ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสุขภาพต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
ผลการศึกษา พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.621 ค่า Sig. เท่ากับ 0.201 ผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการรูปแบบ
สถาบันของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสุขภาพต่างกันจึงมีระดับ
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้เป็นเพราะการดาเนินงานที่ระมัดระวังการเสียชีวิต
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์และการจัดบริการด้านการปฐมพยาบาล ยารักษาโรค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ให้มี
ความพร้อมกับภารกิจของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติผู้สงอายุแห่งชาติ มาตรา 11 (1) การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความ
สะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ ทาให้ผู้สูงอายุไ ด้รับความช่วยเหลือ ในยามที่ป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น
ผู้สูงอายุที่สาเร็จการศึกษาระดั บใดก็ได้รับบริการที่เสมอภาคกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤดี ดารงรัตน์
(2555: 74) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการสงเคราะห์ต่อการให้บริการสวัสดิการสังคมของสถานสงเคราะห์คน
ไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี ที่พบว่า ภาวะสุขภาพปัจจุบันต่างกัน ไม่มีผลทาให้ความพึงพอใจของผู้รับสวัสดิการ
สังคมแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของอ่อนนุช อิสราพานิชย์ (2555: 8) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อ
บริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการ
สวัสดิการสังคมที่มีภาวะสุขอนามัยต่างกันมีความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.4.4 ผู้สูงอายุที่ได้รับจัดสวัสดิการรูปแบบสถาบันบริการแบบไป- กลับ และแบบพักอาศัย ของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน
ผลการศึกษาพบว่า ค่า t เท่ากับ 1.897 ค่า Sig. เท่ากับ 0.059 ผู้สูงอายุที่ได้รับจัดสวัสดิการรูปแบบ
สถาบั นบริก ารแบบไป- กลับ และแบบพั ก ประจาของศูนย์ พั ฒนาการจัด สวั ส ดิก ารสั งคมผู้สู งอายุ ใ นเขตภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จึ ง มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจไม่ แ ตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 ทั้ ง นี้ แ ม้ ว่ า
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันในด้านของรายได้ การศึกษา และที่มาของการเข้ารับบริการที่แตกต่างกันแต่ผู้
ให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ ฯ ทั้ ง 2 แห่ ง ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตามจุ ด เน้ น ของการบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งเสมอภาคกั น แก่
ผู้รับบริการตามภารกิจที่กาหนดและข้อจากัดในการจัดหาทรัพยากร จึงทาให้ผู้สูงอายุที่รับบริการที่แตกต่างกันทั้ง 2
แห่ง มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองใน
ระดับต่าแล้วก็มีโอกาสที่อยากได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับที่สูงขึ้น 5 ระดับ ได้แก่ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) ความ
ต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status
Needs) ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self Realization) และความต้องการที่จะ
ประสบความสาเร็จตามความนึกคิดได้ อนึ่งผู้ศึกษาพบข้อสังเกตของการรับบริการเปรียบเทียบผู้สูงอายุ 2 แห่งดังนี้
1) การรับบริการแบบไป - กลับ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมสงเคราะห์ นั นทนาการ ศาสนา อาชีวบาบัด และการอานวยความ
สะดวกในการประสานงานติดต่อสื่อสารเพื่อการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ เนื่องด้วยกลุ่มผู้สูงอายุที่ จังหวัดขอนแก่น
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีฐานะมั่นคง และมีการศึกษา ลักษณะของความต้องการจึงเน้นไปที่การเพิ่มบทบาททางสังคม การ
พบปะเพื่อน การรวมตัวเพื่อทากิจกรรม ความต้องการของผู้สูงอายุ จะมีรูปแบบสวัสดิการที่แตกต่างจากผู้สูงอายุที่
อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือศูนย์พัฒนาการจั ดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบอยู่อาศัย ที่ไม่ได้เน้นการตอบสนองความ
ต้องการด้านร่างกายหรือการตอบสนองเพียงเพื่อความอยู่รอด
2) การรั บ บริ ก ารแบบพั ก อาศั ย โดยศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู ง อายุ ข องจั ง หวั ด
นครพนมและบุรีรัมย์ มีการจัดบริการตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 10 ด้านให้แก่
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มผู้สูงอายุที่รับบริการของจังหวัดขอนแก่น การตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้สูงอายุนจี้ ึงเป็นแบบการตอบสนองความต้องการทางร่างกายหรือเพื่อการดารงชีวิตรอด

ข้อสังเกตจากการศึกษา
จากการศึก ษาความพึง พอใจของผู้สูง อายุที่รับการจัด สวัสดิการรูปแบบสถาบันของศูนย์พั ฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ศึกษาพบข้อสังเกตจากการศึกษาวิจัยดังนี้
7.1 ผู้สูงอายุที่รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง 3 แห่ง ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจาก
การรับบริการด้านอาชีวบาบัดในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่าเมื่อเทียบกับระดับความพึงพอใจด้านอื่น การที่
| รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจาปี 2559

292

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น นครพนม และ บุรีรัมย์ ไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์อาชีว
บาบัดได้เพี ยงพอกั บ ความต้องการของผู้สูง อายุ ทาให้ผู้สูงอายุ ขาดแคลนอุปกรณ์ใ นการทากิจกรรม ส่งผลให้
ผู้สูงอายุที่รับบริการในจังหวัดขอนแก่นเดือดร้อนต้องจัดหาอุปกรณ์เอง
7.2 ในระหว่างขั้นตอนการจัดเก็บแบบสอบถามผู้สูงอายุที่รับบริการจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางแห่ง
ดาเนินการควบคุม ติดตาม จับตาเฝ้าสังเกตการณ์ศึกษาจากคณะผู้วิจัยอย่างใกล้ชิด จนเกิดความไม่สะดวกสาหรับ
ผู้ให้ข้อมูล ผู้สูงอายุถูกกีดกันไม่ ให้มีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม ทาให้ผู้ศึกษาไม่สามารถทราบความพึง
พอใจของผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง
7.3 ผู้ศึกษาพบว่า การศึกษาครั้งนี้มีผู้สูงอายุบางรายไม่ได้รับการอานวยความสะดวกในการร้องเรียนการ
บริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ด้านอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บางแห่งไม่สะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
8.1 กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรกระตุ้นให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ดาเนินการผลิตรูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการที่มีความหลากหลายน่าสนใจและเหมาะกับประเภทของผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น
8.2 สาหรับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่จัดบริการแบบพักอาศัย ควรมีการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อการดูแลปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ และการอานวยความสะดวกเครื่องมือสื่อสารให้ผู้สูงอายุสามารถแจ้ง
ประสานให้ได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้สูงอายุเจ็บป่วยกะทันหัน ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้ความรู้กับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพ
แข็งแรงหรือที่พอมีศักยภาพให้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ สามารถช่วยดูแลผู้สูงอายุที่รับ
บริการในศูนย์ ฯ เดียวกันได้
8.3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุควรจัดอุปกรณ์ด้านอาชี วบาบัดโดยเฉพาะกายอุปกรณ์และ
อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมนันทนาการให้มีความเพียงพอเหมาะสมแก่ความต้องการในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะกิจกรรมของผู้สูงอายุที่รับบริการในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะด้านเครื่องเสียง ไมค์ กระดานไวท์บอร์ด
อุปกรณ์กีฬากลางแจ้ง
8.4 กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ ควรศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ ใ นศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้มีความสามารถสาหรับการประกอบอาชีพและมีเงินทุนประกอบอาชีพอย่างจริงจัง เพื่อ
ลดการพึ่งพาภาครัฐและส่งเสริมการใช้ศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด
8.5 กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนจากผู้สูงอายุที่รับบริการในศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยไม่ทาให้ผู้สูงอายุเกิดอันตรายจากการร้องเรียนดังกล่าว

| รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจาปี 2559

293

บรรณานุกรม
บังอร ธรรมศิริ. (2549). ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ. วารสารการเวก ฉบับนิทรรศการวันเจ้าฟ้าวิชาการ.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, 47-56.
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2556). จากปัญหาสู่นโยบาย: ศึกษากรณีผู้สูงอายุในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร
ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 31(3).
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ทัศนีย์ สุวดิษฐ์. (2554). ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ศึกษากรณีเทศบาลตาบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. สาขาวิชาบริหารทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
นฤดี ดารงรัตน์. (2555). ความพึงพอใจของผู้รับการสงเคราะห์ต่อการให้บริการสวัสดิการสังคมของ
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกุมสะแก จังหวัดเพชรบุรี. ภาคนิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาสังคม) .สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สมพิศ มีสุข. (2554). การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในตาบลห้วยสาราญ
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สานักบริการสวัสดิการสังคม. (2557). คู่มือการฏิบัติงานและแนวทางในการดาเนินงานตามมาตรฐานการจัดบริการ
กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
ส่วนมาตรฐานการจัดบริก ารสวัส ดิก ารสัง คม ส านัก บริก ารสวัส ดิก ารสังคม. (2557). มาตรฐานการจัดบริก าร
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
อารีย์ หะยีสาและ. (2550) . ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม กรณีศึกษา ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา. ภาคนิพนธ์ คณะพัฒนาสังคมและ
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