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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในเขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยครั้งนี้คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 380 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โดยให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นระดับความต้องการ 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert)
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบการใช้ค่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. โดยภาพรวมผู้สูงอายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีความต้องการสวัสดิการสังคม
อยู่ในระดับมาก ( = 3.53) เมื่อวิเคราะห์ตามรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้าน
รายได้มากเป็นอันดับ 1 ( = 4.10) รองลงมา เป็นสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย เป็นอันดับที่ 2 ( = 3.93)
สวัสดิการด้านการศึกษา เป็นอันดับที่ 3 ( = 3.77) สวัสดิการด้านที่พักอาศัย เป็นอันดับที่ 4 ( = 3.74)
*
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สวัสดิการด้านด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับที่ 5 ( = 2.89) และสวัสดิการด้าน
นันทนาการ เป็นอันดับที่ 6 ( = 2.74)
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนและลักษณะ
ที่พักอาศัยต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกันอย่างนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ความต้องการ; สวัสดิการสังคม; ผู้สูงอายุ

Abstract
This study aimed to 1) study the needs of the elderly for social welfare, and 2)
compare the social welfare needs of the elderly in Samphanthawong District, Bangkok,
The research was qualitative. The sample group of this research consisted of 380
elderly people aged 60 and over who reside in Samphanthawong District, Bangkok.
The research instruments was questionnaires consists of 2 parts were 1) checklist on the
general information of the respondents 2) about the needs of elderly for welfare.
The sample group expressed their opinions on the 5 levels of demand according to the
Likert scale. The statistical methods used for data analysis were frequency, percentage,
mean ( ) and standard deviation (S.D.) while t-test and one-way ANOVA for testing of
statistical values.
The research findings revealed that:
1. Overall, elderly people had a high level of need for social welfare ( = 3.53).
The results of the analysis for each factor also found that the elderly people showed
the highest level of need for income ( = 4.10), health ( = 3.93), education ( = 3.77),
and shelter ( = 3.74) by ranking them into 1sthighest priority, 2nd highest priority, 3rd
highest priority, and 4th highest priority, respectively. On the other hand, the factors
regarding the security for life and assets and recreations were at moderate level and
rated as the 5th ( = 2.89) and 6thhighest priorities ( = 2.74), respectively.
2. The comparison of the needs of the elderly for welfare showed that
differences in their gender, age, status, education level, income and the type of residence
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also caused differences in needs for benefits, where as difference in their occupation
caused no difference in needs for benefits, which was not statistically significant as .05.
Keywords: needs; social welfare; elderly

1. บทน�ำ

ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาจะพบว่าการสูงวัย
ของประชากรเป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่า โลกเราในปัจจุบัน
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุนั้นจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม
ของแต่ละประเทศ เช่น นโยบายการคุมก�ำเนิด
การใส่ใจดูแลสุขภาพทีม่ ากขึน้ ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ที่
ท�ำให้คนอายุยืนขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคม ค่านิยม และทัศนคติภายใต้
ยุคแห่งการแข่งขันที่ท�ำให้ผู้หญิงมีการแต่งงานช้า
และปริมาณการแต่งงานลดลง ส่งผลให้อัตราการ
เกิดของประชากรน้อยลง ขณะที่อายุขัยเฉลี่ยของ
ผู้สูงอายุกลับสูงขึ้น โดยในปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลก
ต่างให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงอายุ
ดังกล่าว
ส�ำหรับประเทศไทย ได้เข้าสูก่ ารเป็นสังคม
สูงอายุมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรทีม่ อี ายุ
60 ปี ขึ้นไป จ�ำนวน 6.6 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
10 ของประชากรทัง้ หมด และคาดว่าใน พ.ศ. 2560
ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูร ณ์
โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปมากถึงร้อยละ 20
และใน พ.ศ. 2574 จะเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 28 นอกจาก
จากการส� ำ รวจสถิ ติ ผู ้ สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะจั ง หวั ด
โดยกรมกิจการผูส้ งู อายุใน พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัด

ที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากสุด คือ กรุงเทพมหานคร
มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ 1,063,871 ราย คิดเป็นร้อยละ
18.78 ต่อประชากรทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร
และจากการศึ ก ษาการเก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ สู ง อายุ เ ป็ น
รายเขต โดยน� ำ ข้ อ มู ล จากระบบสถิ ติ ท างการ
ทะเบียน ณ เดือนธันวาคม 2560 (เฉพาะประชากร
ทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยและมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน) พบว่า
พื้นที่เขตที่เป็นสังคมผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ระดับสุด
ยอด (Super-aged society) คือ เขตสัมพันธวงศ์
ซึ่งมีผู้สูงอายุจ�ำนวน 6,585 คน คิดเป็นร้อยละ
28.80 ของประชากรทั้งหมดในเขตสัมพันธวงศ์
ท�ำให้เขตสัมพันธวงศ์ได้เข้าสูส่ งั คมสูงอายุระดับสุด
ยอด (Super-aged society) เป็นเขตแรกของ
กรุงเทพมหานคร (รติมา คชนันทน์, 2561, หน้า 8)
การทีเ่ ขตสัมพันธวงศ์ได้เข้าสูส่ งั คมสูงอายุ
ระดับสุดยอด (Super-aged society) เป็นเขตแรก
ของกรุงเทพมหานคร จ�ำเป็นต้องตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของปัญหา และศึกษาความต้องการของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อน�ำข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็น
แนวทางในการก�ำหนดแผนงานและสร้างมาตรา
การรองรับในการดูแลคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุใน
เขตสัมพันธวงศ์ ซึง่ ปัจจุบนั ภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญ
มุ่งเน้นการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุมากขึ้นจะเห็น
ได้จากในปี พ.ศ. 2546 มีการประกาศใช้พระราช
บัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
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ไทย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติทกุ ฉบับ เป็นผลให้มกี ารออกกฎหมาย
ประกาศระเบียบในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
ของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง
รวมไปถึงการจัดสวัสดิการสังคมและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุด้วย
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี รู ป แบบการจั ด
สวัสดิการสังคมส�ำหรับผู้สูงอายุ 4 รูปแบบ คือ
การประกันสังคม การช่วยเหลือสาธารณะ การ
บริการสังคม และการช่วยเหลือเกื้อกูลของภาค
ประชาชน นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่า การจัด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู ้ สู ง อายุ ไ ทยยั ง มี ป ั ญ หาและ
อุปสรรคหลายประการ เช่น 1) ขาดการบูรณาการ
และขาดความต่อเนือ่ ง ซึง่ หมายถึง การด�ำเนินงาน
ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุแยกส่วนระหว่างงานด้าน
สุขภาพกับงานด้านสังคม กระจายความรับผิดชอบ
ตามหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 2) ขาดการน�ำ
นโยบายสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง 3) ความไม่พร้อม
ของงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในด้านผู้สูงอายุโดยตรง และ
4) สวัสดิการสังคมทีร่ ฐั จัดให้กบั ผูส้ งู อายุยงั ไม่เพียง
พอกับความต้องการของผู้สูงอายุ ไม่สามารถตอบ
สนองปั ญ หาได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และไม่ ค รอบคลุ ม
ผู้สูงอายุได้ทั้งหมด แต่ประเด็นที่ส�ำคัญคือ บุตร
หลานหรือคนในครอบครัวขาดความตระหนักถึง
ความส�ำคัญของผูส้ งู อายุ สรุปได้วา่ การจัดสวัสดิการ
สังคมส�ำหรับผู้สูงอายุจะต้องมีการบูรณาการจาก
หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้สูงอายุที่มีจ�ำนวน
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมี
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คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคมและ
ประเทศชาติ (สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์, 2557, หน้า 73-82)
การจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุใน
เขตสัมพันธวงศ์ ปัจจุบันเป็นไปตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานครก�ำหนด ได้แก่ การจัดสวัสดิการ
ด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การช่ ว ยเหลื อ เงิ น ค่ า จั ด การศพผู ้ สู ง อายุ ต าม
ประเพณี เป็นต้น การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น
การรักษาพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ การตรวจสุขภาพประจ�ำปีให้กับผู้สูงอายุ
โดยศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่ การดู แ ล
ผูส้ งู อายุระยะยาวในชุมชน (PLC) เป็นต้น และการ
ให้การช่วยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด สวั ส ดิ ก ารและการ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2557 ซึ่งการจัดสวัสดิการที่กล่าว
มานั้ น เป็ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารตามนโยบายของ
ภาครัฐที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ
ในภาพรวมของประเทศ ท�ำให้การจัดสวัสดิการ
ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม และอาจไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ที่มีสภาพ
ปัญหา และความต้องการความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ มากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้น การศึกษาข้อมูล
เรื่องความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในแต่ละ
พื้นที่จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับ
หน่วยงานที่ด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ทราบ
ถึ ง ปั ญ หาและความต้ อ งการของผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า ง
แท้จริง และสามารถน�ำข้อมูลที่ได้มาจัดสวัสดิการ
ให้กบั ผูส้ งู อายุ และกลุม่ เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจ
และต้องการศึกษาเรื่องความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ งู อายุเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งนักพัฒนา
สังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานสวัสดิการสังคม ที่ฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส�ำนักงานเขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จึงมีความใกล้ชดิ กับ
ผูส้ งู อายุในพืน้ ทีแ่ ละสังเกตุพฤติกรรมของผูส้ งู อายุ
ในการมาติดต่อขอรับบริการในด้านสวัสดิการสังคม
และการสงเคราะห์ โดยผู้สูงอายุมักจะสอบถาม
ในเรื่องสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ ข้อสังเกตุวา่ สวัสดิการสังคม
ที่ผู้สูงอายุได้รับในปัจจุบันนั้นมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุหรือไม่ หากไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการแล้ว ผู้สูงอายุอยากได้รับสวัสดิการ
สังคมในด้านไหน มากน้อยอย่างไร ซึง่ ความต้องการ
ของผู้สูงอายุย่อมมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัย
พื้นฐานของแต่ละบุคคล ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้
จึงมุง่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาถึงความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ งู อายุเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ มาวิเคราะห์
ประมวลผล เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้าน
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ เขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการ
สั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ เ ขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
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2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิจยั
ในขั้นตอน ดังนี้
1. การก�ำหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่
60 ปี ขึ้ น ไป ที่ พั ก อาศั ย ในเขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 6,511 คน ก�ำหนดขนาด
กลุ่มประชากรตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ
(Systematic Random Sampling) โดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 380 คน
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
คือ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างข้อค�ำถามให้เหมาะสม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย และได้ แ ก้ ไขตาม
ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว โดยผู้วิจัยได้
น�ำแบบสอบถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนือ้ หา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC และการหาค่าความเชื่อมั่น
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(Reliability) โดยสูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s
Alpha ซึง่ ได้คา่ เท่ากับ .8294 น�ำไปเป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์
3. เนื้ อ หาที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การศึ ก ษาใน
ครัง้ นี้ คือ ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุ
ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออก
เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) สวัสดิการสังคมด้านรายได้
2) สวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัย 3) สวัสดิการ
สังคมด้านการศึกษา 4) สวัสดิการสังคมด้านที่พัก
อาศั ย 5) สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และ 6) สวัสดิการสังคมด้าน
นันทนาการ
4. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ทำ�
หนั ง สื อ ถึ ง คณบดี มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์
เพื่ อ ท� ำ หนั ง สื อ ถึ ง ผู ้ อ� ำ นวยการเขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร เพือ่ ขออนุญาตเก็บข้อมูลการวิจยั
จากนั้ น ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามไปอธิ บ ายกั บ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ส�ำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เพือ่ สร้างความเข้าใจและ
สามารถน�ำไปชี้แจงให้ผู้สูงอายุได้ทราบ จากนั้น
จึงด�ำเนินการแจกแบบสอบถามให้กบั ผูส้ งู อายุทมี่ า
ขอรั บ บริ ก ารที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก าร
สังคม และผูส้ งู อายุทอี่ าศัยในชุมชนเขตสัมพันธวงศ์
ในวันที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน จ�ำนวน
380 ชุด โดยมีแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับคืนมาและ
มีความสมบูรณ์ จ�ำนวน 380 ชุด คิดเป็น 100
เปอร์เซ็นต์
5. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูล โดยโปรแกรมส�ำเร็จรูป ใช้สถิติเพื่อการ
วิเคราะห์ ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
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โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ และวิเคราะห์
ระดับความต้องการโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตราฐาน (S.D.) จากนัน้ จึงเปรียบเทียบ
ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุโดยใช้สถิติ
ทดสอบที (T-test) และสถิติทดสอบเอฟ (F-test)
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่
โดยวิธี LSD

4.  สรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้

ผลการวิจยั สรุปตามวัตถุประสงค์การวิจยั

1. ผลการศึกษาการความต้องการด้าน
สวั ส ดิ ก ารของผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่
ด้ า นรายได้ รองลงมาคื อ ด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย
ด้านการศึกษา ด้านทีพ่ กั อาศัย ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านนันทนาการ ตามล�ำดับ
1.1 สวัสดิการด้านรายได้โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ต้องการได้รับเงิน
ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพเพิ่มจากรัฐในรูปแบบของ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐฯ มีความต้องการมากทีส่ ดุ ส่วนด้านอืน่ ๆ นัน้
ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมอยู ่ ใ น
ระดับมาก
1.2 สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ต้องการได้รับ
การเยี่ยมบ้าน การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ  การดูแล
สุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งผู้สูงอายุมี
ความต้องการมากทีส่ ดุ ส่วนด้านอืน่ ๆ นัน้ ผูส้ งู อายุ
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มีความต้องการสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับมาก
1.3 สวั ส ดิ ก ารด้ า นการศึ ก ษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ต้องการให้สังคม
ชุมชนมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้แสดงความ
สามารถในฐานะเป็นคลังปัญญา เช่น การเผยแพร่
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุรองลงมาคือต้องการได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ
ซึง่ ผูส้ งู อายุมคี วามต้องการมากทีส่ ดุ ส่วนด้านอืน่ ๆ
นั้นผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมอยู่ใน
ระดับมาก
1.4 สวัสดิการด้านที่พักอาศัยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ต้องการได้รับ
ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการมากที่สุด ส่วน
ด้านอื่นๆนั้น ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการ
สังคมอยู่ในระดับ มาก
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1.5 สวัสดิการด้านความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ต้องการให้มกี ารจัดสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกในสถานทีส่ าธารณะแก่ผสู้ งู อายุ
อย่างครบถ้วน เช่น ทางเดิน ห้องสุขา ทางลาด
ราวบันได เป็นต้น ซึง่ ผูส้ งู อายุมคี วามต้องการ
มากที่สุด ส่วนด้านอื่นๆ นั้น ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.6 สวั ส ดิ ก ารด้ า นนั น ทนาการ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ต้องการ
ให้ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่มีการด�ำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ให้ผสู้ งู อายุทราบ และต้องการให้มี
การจัดสถานที่สวนสาธารณะ สนามกีฬาส�ำหรับ
ออกก�ำลังกาย และสถานทีพ่ กั ผ่อนส�ำหรับผูส้ งู อายุ
อย่างเหมาะสม

ตารางที่ 1 แสดงระดับความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน
ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ
ในเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร 6 ด้าน
1. ต้องการสวัสดิการสังคมด้านรายได้
2. ต้องการสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอนามัย
3. ต้องการสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา
4. ต้องการสวัสดิการสังคมด้านที่พักอาศัย
5. ต้องการสวัสดิการสังคมด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ต้องการสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการ
ภาพรวม

S.D.

ระดับความต้องการ

อันดับ

4.10
3.93
3.77
3.74
2.89

.551
1.070
.742
.684
.461

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

1
2
3
4
5

2.74
3.53

.758
.441

ปานกลาง
มาก

6
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2. ผลการเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ จ� ำ แนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลีย่
ต่อเดือน และลักษณะที่พักอาศัย
2.1 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุ จ�ำแนกตามเพศ พบว่า
ผู ้ สู ง อายุ เ พศชายกั บ เพศหญิ ง มี ค วามต้ อ งการ
สวัสดิการสังคม โดยภาพรวมแตกต่างกัน เพศหญิง
มีความต้องการสวัสดิการสังคมมากกว่าเพศชาย
2.2 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่มีอายุแตกต่างกัน
ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) อายุระหว่าง 60-69
ปี 2) อายุระหว่าง 70-79 ปี 3) อายุระหว่าง 80-89 ปี
และ 4) อายุ 90 ปีขึ้นไป พบว่า มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมแตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุที่มีช่วง
อายุ 60-69 ปี มีความต้องการสวัสดิการสังคม
มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ
2.3 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ส ถานภาพ
การสมรสแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) โสด 2) สมรส 3) หม้าย/หย่าร้าง พบว่า มีความ
ต้องการสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุ
ที่มีสถานพภาพหม้าย/อย่าร้าง มีความต้องการ
สวัสดิการสังคมมากกว่าสถานภาพอื่นๆ
2.4 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่ได้รับ
การศึกษา 2) ประถมศึกษา 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5) อนุปริญญา/
ปวส. 6) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า พบว่า มีความ
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ต้องการสวัสดิการสังคมโดยภาพรวมแตกต่างกัน
โดยผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคมมากกว่า
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษากลุ่มอื่นๆ
2.5 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่มีอาชีพแตกต่างกัน
ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) พนักงานบริษัท
2) รับจ้าง 3) ค้าขาย/อาชีพอิสระ 4) ผูป้ ระกอบการ/
นายจ้าง และ 5) ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
พบว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคม โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน
2.6 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อ นแตกต่ า งกั น ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 6 กลุ ่ ม ได้ แ ก่
1) รายได้เฉลี่ยต�่ำกว่า 3,000 บาท 2) รายได้
3,001-5,000 บาท 3) รายได้ 5,001-10,000 บาท
4) รายได้ 10,001-15,000 บาท 5) รายได้ 15,00120,000 และ 6) รายได้ 20,001 บาทขึ้นไป พบว่า
มีความต้องการสวัสดิการสังคม โดยรวมแตกต่างกัน
โดยผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง
5,000-10,000 บาท มีความต้องการสวัสดิการ
สังคมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีมีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน
กลุ่มอื่นๆ
2.7 ผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุ ทีม่ ลี กั ษณะทีพ่ กั อาศัย
แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) บ้านของ
ตนเอง 2) บ้านของบุตรหลาน 3) บ้านของญาติพนี่ อ้ ง
และ 4) อืน่ ๆ พบว่า มีความต้องการสวัสดิการสังคม
โดยรวมแตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุที่พักอาศัยกลุ่ม
อืน่ ๆ มีความต้องการสวัสดิการสังคมมากกว่ากลุม่ อืน่
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ตารางที่ 2 สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ เขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยบุคคลที่แตกต่างกัน
1. ผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทีม่ ี
เพศต่างกัน
2. ผู้สูงอายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครที่
มีอายุต่างกัน
3. ผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทีม่ ี
สถานภาพสมรสต่างกัน
4. ผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทีม่ ี
ระดับการศึกษาต่างกัน
5. ผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทีม่ ี
อาชีพต่างกัน
6. ผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทีม่ ี
รายได้ต่างกัน
7. ผูส้ งู อายุในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครทีม่ ี
ลักษณะที่พักอาศัยต่างกัน

5.  อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาความต้ อ งการสวั ส ดิ ก าร
สั ง ค ม ข อ ง ผู ้ สู ง อ า ยุ ใ น เข ต สั ม พั น ธ ว ง ศ ์
กรุ ง เทพมหานคร มี ป ระเด็ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ที่น�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความต้องการสวัสดิการสังคมของ
ผูส้ งู อายุเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยรวม
มีความต้องการสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารด้ า นรายได้ อ ยู ่ ใ นระดั บ มาก
โดยเฉพาะความต้องการได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อ

ผลการเปรียบเทียบ
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมที่แตกต่างกัน
การยังชีพเพิ่มจากรัฐในรูปแบบของ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชากรวัยสูงอายุในพื้นที่
เขตสัมพันธวงศ์ นั้น ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ซึ่งอยู่
ระหว่าง 3,000-5,000 บาท และไม่ได้มกี ารเตรียม
ความพร้อมด้านการวางแผนทางการเงินก่อนวัย
เกษียณท�ำให้มีความต้องการได้รับสวัสดิการด้าน
รายได้ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจ�ำวัน ประกอบ
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค มีอตั ราปรับตัวสูงขึน้ ตามภาวะเงินเฟ้อและ
ต้นทุนการผลิตท�ำให้ผู้สูงอายุมีภาระค่าใช้จ่ายที่
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เพิม่ มากขึน้ แต่สวัสดิการทีเ่ ป็นเงินช่วยเหลือต่างๆ
ของรัฐ ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยท�ำให้ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้ จ ่ า ยซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของลั ด ดา
บุญเกิด (2557) ศึกษาเรื่องความต้องการด้าน
สวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�ำบลเกาะ
จันทร์ อ�ำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า
ผู ้ สู ง อายุ มี ค วามต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารด้ า นรายได้
เนื่องจากผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายจึงต้องการได้รับสวัสดิการพิเศษในการใช้
บริ ก ารสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การต่ า งๆ
ของรัฐ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของอุทุมพร
ศตะกูรมะ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และชุมพล
เสมาขันธ์ (2556, หน้า 129-138) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ต�ำบล
บ่อโพธิ์ อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ผู้สูงอายุต้องการให้รัฐจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น เป็นข้อที่มีความต้องการสูงสุด
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความขาดแคลนในหลายเรื่ อ ง
จึงท�ำให้ผู้สูงอายุต้องการเงิน คือ เบี้ยยังชีพให้เพิ่ม
มากขึ้น
2. จากการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุจ�ำแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นและลั ก ษณะที่ พั ก อาศั ย ซึ่ ง มี ป ระเด็ น
ที่พบคือ
2.1 ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีความ
ต้ องการด้ า นสวัสดิก ารสังคมแตกต่างกัน ทั้ ง นี้
อาจเป็นเพราะความแตกต่างทางด้านสรีระของ
ร่างกายระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ซึ่งเพศชาย
จะมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายมากกว่าเพศหญิง
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จึงสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากกว่าจึงท�ำให้
ผูห้ ญิงมีความต้องการได้รบั สวัสดิการสังคมในด้าน
ต่างๆ มากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปรียา สุขทอง (2560) ศึกษาความต้องการด้าน
สวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุในต�ำบลบางตะไนย์ อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีระดับความต้องการสวัสดิการด้าน
สังคมต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
2.2 ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีความ
ต้ อ งการด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมแตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้
อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านอายุของผู้สูงอายุมีความ
สัมพันธ์กบั ระดับความต้องการสวัสดิการ เนือ่ งจาก
ช่วงอายุที่มากขึ้นจะท�ำให้ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองลดน้อยลงส่งผลให้มคี วามต้องการ
สวัสดิการสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของนันทนา อยู่สบาย (2557) ศึกษาความ
ต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลศีรษะจระเข้นอ้ ย อ�ำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตา่ งกัน
มีความต้องการสวัสดิการสังคม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพต่างกัน
มีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสด
สมรส และม่าย หรือหย่าร้าง พออยู่ในช่วงวัย
สูงอายุจึงมีความต้องการบริการสวัสดิการสังคม
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสถานภาพหม่าย/
อย่าร้าง มีระดับความต้องการสวัสดิการสวัสดิการ
สังคมมากทีส่ ดุ อันเนือ่ งมากจากผูส้ งู อายุตอ้ งอาศัย
อยูค่ นเดียวเพียงล�ำพัง ท�ำให้มคี วามสามารถในการ
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หารายได้และการช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆลด
น้อยลง จึงท�ำให้มคี วามต้องการสวัสดิการสังคมใน
ด้านต่างๆ มากกว่าผูส้ งู อายุกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของจาตุรงค์ จันทะชารี, เสาวนารถ
เล็กเลอสินธุ์ และดวงตา สราญรมย์ (2562, หน้า
121-139) ศึกษาเรือ่ งความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู ้ สู ง อายุ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล
บางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ส ถานภาพต่ า งกั น มี ค วาม
ต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา
ต่างกันมีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษานั้นส่งผลต่อ
ความคิด ทัศนคติและความต้องการของผู้สูงอายุ
ท�ำให้ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย
จึงมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมจากรัฐ
ในรูปแบบต่างๆ เพราะคิดว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ควรจะได้รับ ต่างจากผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา
ไม่ สู ง จะมี ค วามต้ อ งการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
น้ อ ยกว่ า เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในเรื่องสิทธิ สวัสดิการสังคมมากนัก จึงไม่ค่อยมี
การเรียกร้องด้านสิทธิด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ลอยแก้ว,
จ�ำนง อดิวัฒนสิทธิ์ และเอก ศรีเชลียง (2555)
ศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีความ
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ต้องการในการได้รบั สวัสดิการสังคมภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก โดยกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีความ
ต้องการได้รับสวัสดิการสูงสุด รองลงมา ได้แก่
ประถมศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และ
มัธยมศึกษา/ปวช.
2.5 ผูส้ งู อายุทมี่ อี าชีพต่างกันมีความ
ต้องการด้านสวัสดิการสังคมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพต่างกัน
มี มุ ม มองในเรื่ อ งการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
เหมื อ นกั น เหตุ ผ ลส� ำ คั ญ เกิ ด จากสภาพสั ง คม
และเศรษฐกิจในปัจจุบนั มีความไม่แน่นอนเกิดการ
แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ท�ำให้รัฐบาล
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชนอยู่ที่บ้าน
เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาด จากสถานการณ์
ดั ง กล่ า ว ผู ้ ที่ ประกอบอาชี พ ต่ า งๆ จึ ง ได้ รั บผล
กระทบเหมือนกัน ท�ำให้ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการสังคมเพิม่ เติมเหมือนกัน ซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุทุมพร ศตะกูรมะ, ผ่องลักษม์
จิตต์การุญ และชุมพล เสมาขันธ์ (2556, หน้า 129138) ศึกษาเรื่องความต้องสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุ ต�ำบลบ่อโพธิ์ อ�ำเภอนครไทย จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะกลุ ่ ม อาชี พ
มีความต้องการสวัสดิการสังคม โดยรวมแตกต่าง
กั น เนื่ อ งจากอาชี พ น่ า จะมี ผ ลต่ อ การด�ำ รงชี วิ ต
ประจ�ำวัน อาชีพที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อรายได้ด้วย
ดังนั้น ความต้องการสวัสดิการจึงแตกต่างกัน
2.6 ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้ตา่ งกันมีความ
ต้ อ งการด้ า นสวั ส ดิ ก ารของผู ้ สู ง อายุ ใ นเขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่ อ งมาจากผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ร ายได้ ที่ เ พี ย งพอกั บ
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รายจ่ายและพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ย่อมมีความ
ต้องการแตกต่างไปจากผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ ไม่เพียงพอ
แต่การใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัมพล
กล�ำ่ สีทอง (2553) การศึกษาความต้องการสวัสดิการ
สังคมของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลต�ำบลสิเกา อ�ำเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง พบว่า หากรายได้ของผู้สูงอายุ
สูงขึน้ จะมีผลทําให้ผสู้ งู อายุมคี วามต้องการสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุลดลง ด้วยนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ 0.01 หรือมีความเชื่อถือได้ด้วยระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99
2.7 ผู้สูงอายุที่มีลักษณะที่พักอาศัย
ต่างกันมีความต้องการด้านสวัสดิการสังคมแตกต่าง
กันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้าน
ของบุตรหลาน บ้านของญาติหรืออืน่ ๆ เช่น บ้านเช่า
ห้ อ งเช่ า ต้ อ งมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของ
ค่าเช่าทีพ่ กั อาศัย และผูส้ งู อายุสว่ นหนึง่ ไม่ได้มกี าร
ประกอบอาชีพ ได้รับเพียงเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน
จากรัฐเพียงเท่านั้น จึงมีความต้องการมากกว่า
ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่บ้านของตนเองซึ่งไม่มีค่าใช้
จ่ายในส่วนของค่าเช่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระครูภทั รปัญญาคุณ, พระครูอรุณสุตาลังการ
และกันตภณ หนูทองแก้ว (2560, หน้า 22-27)
ศึกษาการศึกษาความต้องการได้รบั สวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต�ำบลหัวไทร อ�ำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทีม่ สี ถานภาพการอยูอ่ าศัยต่างกัน
มีระดับความต้องการได้รบั สวัสดิการสังคม โดยรวม
ทัง้ 7 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

Vol. 21 No. 1 (January - March 2021)

6.  ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัย

รัฐบาลควรพิจารณาให้มีนโยบายใน
การเพิ่ ม เงิ นสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ กั บผู ้ สู ง อายุ
ให้ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การด� ำ รงชี พ ของ
ผูส้ งู อายุ ควรให้มกี ารจัดตัง้ สถานสงเคราะห์บา้ นพัก
คนชราเพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
จ�ำนวนผู้สูงอายุ และมีเกณฑ์ที่จะถูกทอดทิ้งซึ่งจะ
เป็นปัญหาส�ำคัญของรัฐบาลในอนาคต และควรให้
มีการจัดตั้งโรงเรียนส�ำหรับผู้สูงอายุเพื่อจัดการ
ศึกษาให้กบั ผูส้ งู อายุอย่างมีระบบและได้มาตราฐาน
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ในส่ ว นของส� ำ นั ก งานเขต
สัมพันธวงศ์ ควรมีการจัดตัง้ คณะกรรมการฯ ขึน้ มา
ด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุโดยตรง และจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลด้านความ
ต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ม าจั ด ท� ำ
เป็นแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้กบั ผูส้ งู อายุ
เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูส้ งู อายุในด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาระดั บ ความ
ต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขต
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงของเขตสัมพันธวงศ์ เพือ่ เปรียบเทียบ
ผลการศึกษาและน�ำมาเป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบายในการปฏิบัติต่อไป
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพปั ญ หา
ของการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
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งานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อน�ำข้อมูลมา
ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

7.  องค์ความรู้ที่ได้รับ

องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษา
ครั้ ง นี้ คื อ ความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของ
ผู้สูงอายุนั้น นอกจากจะเกิดจากปัจจัยของบุคคล
ที่แตกต่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน อาชีพ และลักษณะ
ที่พักอาศัยแล้ว ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการ คือ
นโยบายการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้สูงอายุนั้น เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิด
ความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู ้ สู ง อายุ ที่
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แตกต่างกันด้วย เนื่องจากการจัดสวัสดิการสังคม
บางอย่างยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคง
จ่ายเงินในอัตราเท่าเดิม ขณะที่อัตราค่าครองชีพ
ในปัจจุบนั มีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผล
ให้ เ งิ นสงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บนั้ น
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จา่ ย ท�ำให้เกิดความต้องการเงิน
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุมากขึน้ เป็นต้น ดังนัน้
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ จั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมให้ กั บ
ผู้สูงอายุต้องมีการศึกษาข้อมูล และพัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง เพื่อน�ำไปสู่การจัดสวัสดิการ
สังคมให้ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถแสดงเป็นผังภูมิได้ดังนี้

ภาพที่ 1 ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน

เอกสารอ้างอิง
กัมพล กล�ำ่ สีทอง. (2553). การศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลตําบลสิเกา
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง. การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.

28

Dhammathas Academic Journal

Vol. 21 No. 1 (January - March 2021)

จาตุรงค์ จันทะชารี, เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ และดวงตา สราญรมย์. (2562). ความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผูส้ งู อายุในองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร.ี วารสาร
การจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(2), 121-139.
จันทร์เพ็ญ ลอยแก้ว, จ�ำนง อดิวัฒนสิทธิ์ และเอก ศรีเชลียง. (2555). ศึกษาความต้องการในการได้รับ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้า
อิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.
ปรียา สุขทอง. (2560). ความต้องการสวัสดิการด้านสังคมผู้สูงอายุในต�ำบลบางตะไนย์ อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร.ี ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.
พระครูภทั รปัญญาคุณ, พระครูอรุณสุตาลังการ และกันตภณ หนูทองแก้ว. (2560). การศึกษาความต้องการ
ได้รบั สวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช.
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, 2(2), 22-27.
ลัดดา บุญเกิด. (2557). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุในเขตเทศบาลต�ำบลเกาะจันทร์ อ�ำเภอ
เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. ชลบุรี: วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
นันทนา อยูส่ บาย. (2557). ความต้องการสวัสดิการสังคมของผูส้ งู อายุ ในองค์การบริหารส่วนต�ำบลศีรษะ
จรเข้น้อย อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.
ชลบุรี: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.
รติมา คชนันท์. (2561). สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย. เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์.
ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: ISBN 2287-0520.
สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์. (2557). สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้,
7(1), 73-82.
อุทุมพร ศตะกูรมะ, ผ่องลักษม์ จิตต์การุญ และชุมพล เสมาขันธ์. (2556). ความต้องการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุ ต�ำบลบ่อโพธิ์ อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 7(1), 129-138.

