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บทคัดยอ 
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพปญหาการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมและ 2) แนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการ
สนทนากลุม จํานวนทั้งส้ิน 19 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบดวย กลุมคณะผูบริหารองคการบริหาร  
สวนตําบลหวยหมอนทอง จํานวน 6 คน และประธานชมรมผูสูงอายุ จํานวน 13 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
คือ แบบบันทึกการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหาแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัย พบวา  
 1. สภาพปญหาการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดแก 1) ขาดการมีสวนร วมของผูส ูงอาย ุในการบูรณาการวางแผนการดําเนินงาน                  
ดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 2) มีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 3) ระเบียบ             
การเบิกจายไมยืดหยุน 4) บุคลากรมีความรูและเช่ียวชาญดานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุคอนขางนอย 5) บุคลากร            
มีไมเพียงพอกับการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 6) วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่สําหรับการดําเนินงาน                
ดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุมีไมเพียงพอ และไมทันสมัย 
 2. แนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุขององคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดแก 1) จัดระบบการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหครอบคลุมทุกดานและ
บูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 2) วางแผนการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหเปนระบบชัดเจนและ            
มีความตอเนื่อง 3) วางแผนในการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4) ปรับปรุงกฎระเบียบใหมีความ
ยืดหยุนและเอ้ือตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเช่ียวชาญดานการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุ และ 6) จัดหาวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่สําหรับการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุให
เพียงพอและทันสมัย 
 
คําสําคัญ: สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ, องคการบริหารสวนตําบล 
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were to study: 1) problems of the implementation of elderly 
welfare services of Huaymonthong Subdistrict Administrative Organization, Kamphaeng Saen District, 
Nakhon Pathom Province; and  2) guidelines for the implementation of elderly welfare services of 
Huaymonthong Subdistrict Administrative Organization. This qualitative data were collected by focus 
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group technique with a constructed interview from. The research subjects were 19 participants derived 
by purposive sampling, consisting of 6 administrators and 13 elderly club leaders. The data were 
analyzed by content analysis. The results showed that: 
 1. The problems of the implementation of elderly welfare services were: 1) lack of participation 
and integrated planning; 2) inadequate budget; 3) inflexible disbursement procedures; 4) insufficient 
number of competent personnel; 5) insufficient number of personnel to working load; and 6) insufficient 
and outdated equipment and buildings. 
 2. The guidelines for the implementation of elderly welfare services were that the welfare 
system should 1) cover all aspects and integrate work with the relevant authorities; 2) adhere to 
continuous and systematic planning; 3) plan to allocate adequate budget for the operation; 4) improve 
regulations’ flexibility to increase operational efficiency; 5) improve personnel training and managing; 
and 6) provide equipment, supplies and buildings that will be sufficient and modern. 
 
Keywords: elderly welfare service, Subdistrict Administrative Organization 
   
1. บทนํา 
   
 การจัดสวัสดิการสังคมเปนแนวทางหน่ึงในพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ
ซ่ึงแนวโนมจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป จึงเปนความรับผิดชอบของรัฐบาลจะตองใหการสงเคราะหและจัดสวัสดิการส่ิงอํานวย
ความสะดวกและความชวยเหลือที่เหมาะสมแกผูสูงอายุตามสิทธิของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 53 นอกจากจะชวยใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองไดแลว ภาครัฐจะตองจัดบริการทางสังคมเพื่อ
บรรเทาปญหาตาง ๆ ใหแกผูสูงอายุดวย เชน พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ มีชองทางการเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภคอยางเทาเทียมและทั่วถึง จัดหาที่อยูอาศัย พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปน
ตน เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 
ดังน้ัน การสงเคราะหและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยรวมถือเปนภารกิจหนาที่หน่ึงขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะตองพิทักษสิทธิ คุมครอง ดูแล สนับสนุนใหเกิดการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุในทุกดาน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และสามารถอยูในสังคมอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546   
  องคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง (อ.บ.ต.) เปนรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลางที่มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ใหไดมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ (กระทรวงมหาดไทย, กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,  2549: 29-32) แตในปจจุบันพบวา 
อ.บ.ต.หวยหมอนทองมีจํานวนผูสูงอายุ 949 คน ซ่ึงเปนสัดสวนที่สูงกวา อ.บ.ต. โดยทั่วไป (อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม, 2556)  จึงทําใหเกิดปญหาการดําเนินงานใหบริการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุหลายประการ ไดแก การจายเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ และการทําโครงการดูแลผูสูงอายุระยะยาว ไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุมและครบถวนตามมาตรฐาน
ดังกลาวได โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต. หวยหมอนทองที่ผานมาพบวา มีการ
ดําเนินงานในแตละดานนอยมาก ทําไดเพียงบางสวนเทาน้ัน และมีหลายเรื่องที่ยังไมไดดําเนินการใหเปนไปกรอบมาตรฐาน
การสงเคราะหผูสูงอายุ ประกอบกับเรื่องที่ดําเนินการแลว ทําเพียงแคการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหผูสูงอายุเทาน้ัน ยังไม
สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนผูสูงอายุเทาไร รวมทั้งการดูแลผูสูงอายุไมครอบคลุมและทั่วถึงในพื้นที่ที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 (10) และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (องคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง, 
2557) ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ 
อ.บ.ต. หวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
  เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต. หวยหมอนทอง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ผูวิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ดังน้ี 
  1. ลักษณะทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
  จากการศึกษาสภาพทั่วไป พบวา อ.บ.ต. หวยหมอนทอง มีจํานวนประชากรผูสูงอายุทั้งหมด 949 คน ประกอบดวย 
เพศชาย 423 คน เพศหญิง 526 คน (องคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง, 2557: 4-5) ลักษณะการบริหารงานใน
รูปแบบการปกครองทองถิ่น ซ่ึงประกอบดวย ฝายการเมือง มีจํานวน 28 คน แบงเปนฝายบริหาร จํานวน 4 คน ฝายนิติ
บัญญัติ จํานวน 24 คน และบุคลากรในการปฏิบัติงานมีจํานวน 30 คน แบงเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 17 คน 
ลูกจา งประ จํา จํานวน 1 คน และพนักงานจาง จํานวน 12 คน (องคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง, 2557: 6) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต.อยูในยุทธศาสตรที่ 3 ขอ 3.3.4 
การพัฒนาดานสังคมในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม (องคการบริหารสวนตําบลหวย
หมอนทอง, 2557: 27) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ประสานการทํางานและให
ความรวมมือกับ อ.บ.ต. สมาชิกสภา อ.บ.ต. ผูนําชุมช น  กํานัน ผูใหญบาน ในการบริหารจัดการ วางแผน บุคลากร 
งบประมาณ และทรัพยากรดวยความโปรงใสและเปนรูปธรรมมุงประโยชนของประชาชนเปนหลัก (องคการบริหารสวนตําบล
หวยหมอนทอง, 2557: 29-32)  
 

 2. ปญหาการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ในที่น้ีหมายถึง ขอขัดของหรืออุปสรรคที่มีผลทํา 
           ใหการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว ดังน้ี 
 2.1 ดานการวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาหมาย นโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต.หวยหมอนทองที่ชัดเจน ครอบคลุมและทั่วถึง  
 2.2 ดานงบประมาณ หมายถึง การสนับสนุนและการจัดสรรงบประมาณ ทั้งรายรับและรายจายในการ
ดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต.หวยหมอนทองอยางเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ 
 2.3 ดานบุคลากร หมายถึง การมอบหมายและแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรของ อ.บ.ต.หวย
หมอนทองและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ 
และอัตรากําลังเปนหลัก 
 2.4 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ หมายถึง การจัดซ้ือ จัดหา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี รวมถึง
อาคารและสถานที่ในการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ อยางเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัยและพรอมที่จะใชงาน  
  

 3. แนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ คือ วิธีการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ 
อ.บ.ต.หวยหมอนทอง ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเปนไปตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดาน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล ดานรายได ดานที่พักอาศัย ดานนันทนาการ ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และ
การคุมครอง ดานการสรางบริการสังคม และเครือขายการเก้ือหนุน  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
              
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชแบบบันทึกการสนทนากลุม อภิปราย
ผลการวิจัยในลักษณะบรรยาย แหลงที่มาของขอมูล คือ การศึกษาคนควาจากเอกสาร (documentary study) และการสนทนา
กลุม (focus group discussion) จํานวน 19 คน ใชวิธีเจาะจงดวยการคัดเลือกจากบุคคลที่เก่ียวของกับโดยตรง อัน
ประกอบดวยกลุมคณะผูบริหาร  และคณะทํางานดานสวัสดิการสังคม ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
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องคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลหวยหมอนทอง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานกําแพงแสน กํานันตําบลหวยหมอนทอง และกลุมผูสูงอายุ ไดแก ประธาน
ชมรมผูสูงอายุในแตละหมูบาน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานประจําตําบล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานที่ดูแลดานผูสูงอายุ ปราชญชาวบาน ผูทรงคุณวุฒิ  
 แบบบันทึกการสนทนากลุมเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของนํามาสราง
แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมตามวัตถุประสงคแลวหาคาความตรงของเครื่องมือ (content validity) โดยผูเช่ียวชาญ 
การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการจัดประชุมสนทนาคณะผูบริหารและกลุมผูสูงอายุ โดยวิเคราะหประเด็นสภาพปญหาดวย
หลักการบริหาร ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานงบประมาณ ดานบุคลากร และดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ 
และศึกษาแนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุต ามกรอบมาตรฐานการสง เคราะหผูสูงอายุ หลังจาก
การสนทนากลุมแลวนํามาสรางเปนขอสรุปเพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (content 
analysis) ในลักษณะการบรรยาย ขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  1) การจัดหมวดหมู นําขอมูลที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลมาจัดกลุมตามประเด็นสนทนาและตีความตามกรอบแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของโดยวิเคราะหไป
พรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล 2) การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลมาสรุปและอภิปรายผลใหเห็นสภาพปญหาและแนวทางการ
ดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการสนทนากลุมเก่ียวกับการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุไดผลการวิจัยดังน้ี 
 สภาพปญหาการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต.หวยหมอนทอง พบวา 
   1.  ดานการวางแผน อ.บ.ต.หวยหมอนทองมีสภาพปญหาขาดการมีสวนรวมของผูสูงอายุ ผูนําชุมชน สมาชิกสภา 
อ.บ.ต. คณะผูบริหาร ไมไดมีการระดมความคิดเห็น การสํารวจขอมูล สอบถามความตองการจากทุกภาคสวนบูรณาการในการ
วางแผนงาน ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงสิทธิ หนาที่ของผูสูงอายุ บทบาท หนาที่ในการดําเนินงานของ 
อ.บ.ต.ไมมีการประชาสัมพันธเชิญชวนผูสูงอายุมาเขารวมกิจกรรม ขาดการสํารวจขอมูลความตองการ ขาดการรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ของผูสูงอายุ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อ.บ.ต. ผูนําชุมชน ผูสูงอายุ ยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุในดานตาง ๆ ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ขาดการวางแผนการทํางานระยะยาว ระยะปาน
กลาง และระยะส้ันใหมีความเช่ือมโยงกัน ทําใหการดําเนินงานตามโครงการไมตอเน่ือง 
 2.  ดานงบประมาณ อ.บ.ต.หวยหมอนทองมีสภาพปญหาดานงบประมาณมีจํากัด และปญหาการเบิกจาย
งบประมาณที่มีลําดับขั้นตอนในการเบิกจายจํานวนหลายขั้นตอนทําใหเกิดความลาชา เอกสารประกอบการเบิกจายไมถูกตอง 
คาใชจายที่จําเปนบางรายการไมสามารถเบิกจายไดเน่ืองจากขัดกับระเบียบในการเบิกจายเงิน  
    3.  ดานบุคลากร อ.บ.ต.หวยหมอนทองมีปญหาขาดแคลนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง ไดใชวิธีการมอบหมายงาน
ใหบุคลากรอ่ืนรักษาการในตําแหนงที่ขาดแคลน แตบุคลากรน้ันไมมีความรู ความสามารถในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยาง
เพียงพอ การจัดคนไมเหมาะสมกับตําแหนงสงผลใหการปฏิบัติงานมีความลาชาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรไม
มีความรูความเขาใจในหนาที่ ไมมีความรูความสามารถที่เช่ียวชาญ ขาดความกระตือรือรน ไมคอยพัฒนาตนเองหรือปรับปรุง
ตนเอง ไมทันความกาวหนาของเทคโนโลยี การปฏิบัติงานดวยความเฉื่อยชา ปญหาดานบุคลากรในการปฏิบัติงาน ไมเพียงพอ
ตอปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบ โดยปริมาณงานในการปฏิบัติงานมีจํานวนมากจึงทําใหการดําเนินงานไมสามารถตอบสนองได
ทุกกระบวนการงานและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 4.  ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ อ.บ.ต.หวยหมอนทองมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ที่ใช
ในการปฏิบัติงานอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ วัสดุอุปกรณบางอยางที่มีอายุการใช
งานมานานและลาสมัยแลว จนเกิดการชํารุด จําเปนตองมีการซอมแซม หรือตองจัดหาโดยการจัดซ้ือใหมเพื่อใหสามารถใชใน
การดําเนินกิจกรรมได ดานอาคารและสถานที่ยังไมมีสถานที่เปนการถาวรสําหรับดําเนินงานในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ยังไมมีความพรอมในการอํานวยความสะดวกเทาที่ควร ไมสามารถรองรับกิจกรรมที่มี
ผูเขารวมในจํานวนมากได 
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 แนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต.หวยหมอนทอง พบวา 
 1. มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
 1.1 ดานการวางแผน ควรมีการเรียงลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ มีการประชาสัมพันธใหประชาชน
เขาใจถึงบทบาท อํานาจหนาที่ของ อ.บ.ต. มีการวางแผนการดําเนินงานในระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะส้ัน ใหมีความ
เก่ียวเน่ืองกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานอยางครบถวนทุกแผนงานที่ไดกําหนดไว 
 1.2 ดานงบประมาณ ควรมีการศึกษาระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวกับ
การเบิกจายใหละเอียดถูกตอง เพื่อการวางแผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณในรายการตาง ๆ ที่ตองระบุไวในแตละ
โครงการ ควรเปนรายการในโครงการที่ถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อใหการเบิกจายถูกตอง  
  1.3 ดานบุคลากร ควรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุในตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 
พ.ศ. 2555-2557 เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ ซ่ึงเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงตามตําแหนง 
โดยในระหวางการสรรหาผูมาดํารงตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลที่วางอยู น้ัน ควรสงเสริมใหนักพัฒนาชุมชนที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในดานสาธารณสุขเขารับการฝกอบรมและสัมมนาในดานความรูเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในหนาที่
รับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในการใหบริการประชาชนอยางนอย ปละ 1ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ดานสาธารณสุขที่
ไดรับมอบหมายอันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
  1.4 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดหามาใหบริการดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุเพิ่มเติม ใหมี
จํานวนเพียงพอตอการใหบริการ และมีความสะดวก ทันสมัยพรอมตอการใชงานอยูเสมอ 
 

 2. มาตรฐานดานรายได 
2.1 ดานการวางแผน ควรสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรูและเขาใจ มีการสํารวจความตองการของผูสูงอายุที่

ตองการฝกอาชีพ มีการวางแผนการจัดการจําหนายสินคาหรือบริการของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุที่สนใจและตองการมีรายได
เพิ่มจากการมีอาชีพที่เหมาะสม โดยประสานขอความรวมมือจากหนวยงานที่มีความรูความสามารถ เพื่อจัดฝกอบรมอาชีพที่
เหมาะสมและตรงตามความตองการของผูสูงอายุ 

2.2 ดานงบประมาณ ควรจัดตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินงานโดยจัดเตรียมงบประมาณในโครงการจัด
ฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหกับผูสูงอายุ และจัดเตรียมงบประมาณไวสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ รวมทั้งประสานของบประมาณและวัสดุอุปกรณจากหนวยงานอ่ืน ๆ หรือผูนําในชุมชน ที่สามารถใหการสนับสนุนได 
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมอาชีพของผูสูงอายุ 

2.3 ดานบุคลากร ควรจัดเจาหนาที่มาชวยงานในการดําเนินงานดานสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุเพิ่มเติมควร
จัดหาวิทยากรจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน วิทยากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจําตําบล เปนตน มาเปนผูใหความรูในการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ  

2.4 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอ ตามรายละเอียดของโครงการ
สํารวจความตองการของผูสูงอายุที่ตองการฝกอาชีพเพื่อที่จะไดอาชีพเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุเพื่อเปนการเพิ่มรายได สวน
อาคารและสถานที่ควรจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม พรอมสําหรับการฝกอาชีพ การรวมกลุมประกอบอาชีพที่คงทนถาวร อาจอยู
ในบริเวณขององคการบริหารสวนตําบลหวยหมอนทอง หรือจัดหาสถานที่ที่ของเอกชน ที่บริจาคเหมาะสําหรับดําเนินการดาน
สงเสริมอาชีพ 

 

 3. มาตรฐานดานที่พักอาศัย 
3.1 ดานการวางแผน ควรมีการวางแผนสํารวจสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุที่มีความยากไร ไมมีผูดูแล สภาพที่อยู

อาศัย ผุพัง ทรุดโทรม ไมสามารถอยูอาศัยได และควรทําการปรับปรุงซอมแซมหรือสรางใหมใหตามความจําเปนและเหมาะสม 
3.2 ดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสําหรับการปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัยใหผูสูงอายุ เพื่อ

ชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาดานที่พักอาศัยไมม่ันคงแข็งแรง หลังจากที่ไดรับทราบขอมูลจากการสํารวจ 
3.3 ดานบุคลากร ควรขอความรวมมือจากบุคลากรที่เก่ียวของในการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ มีการสงเสริม

ใหบุคลากรของ อ.บ.ต.หวยหมอนทองเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ครอบคลุมและทั่วถึง และจัดเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการดําเนินงานเพิ่มเติม  
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3.4 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดหาวัสดุที่จําเปนในการดําเนินงานไมวาจะเปนการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณสําหรับการกอสรางที่พักอาศัยใหกับผูสูงอายุ และการจัดหาสถานที่พักอาศัยช่ัวคราวใหผูสูงอายุไดพักอาศัยในระหวาง
การปรับปรุงหรือซอมบานของผูสูงอายุ 

 

 4. มาตรฐานดานนันทนาการ 
4.1 ดานการวางแผน ควรมีการประสานการวางแผนงานรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ ประชาสัมพันธ

ใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน มีการวางแผนเปนระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะส้ัน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามความตองการและตอเน่ือง มีการสงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใหเขมแข็ง เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการจัด
สวัสดิการสังคมอยางครอบคลุมและทั่วถึง 

 4.2 ดานงบประมาณ ควรใหการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวไดอยาง
เพียงพอ โดยศึกษาขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเบิกจายใหละเอียดถูกตอง  การจัดสรรงบประมาณใน
รายการตาง ๆ ที่ตองระบุไวในแตละโครงการ  

4.3 ดานบุคลากร ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรูในการใหคําแนะนําการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ มีการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพื่อเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการออก
กําลังกายเพื่อใหทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ตองการออกกําลังกาย 

4.4 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดหาอาคารและสถานที่ สําหรับการจัดกิจกรรมดานนันทนาการ
ใหเปนสัดสวนมีความม่ันคงถาวร มีความพรอมในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยมีวัสดุอุปกรณที่จําเปน เครื่องมือ เครื่องใชที่มี
ความทันสมัยและพรอมในการใชงานในทุกกิจกรรม สถานที่ควรมีขนาดที่รองรับในการจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวมกิจกรรมใน
ปริมาณมากไดอยางเพียงพอ  
 

 5. มาตรฐานดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
5.1 ดานการวางแผน ควรวางแผนจัดประชุม อบรมหรือประชาสัมพันธทางส่ือตาง ๆ เชน ประชาสัมพันธใน

การประชุมหมูบาน หอกระจายขาว หรือสถานีวิทยุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิของตนเองใน  การเขาถึงบริการของรัฐ มี
การเตรียมการใหบริการผูสูงอายุดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาและตองการความชวยเหลือ  

5.2 ดานงบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณสําหรับการจัดโครงการอบรมหรือกิจกรรมที่เปนการสราง ความ
รัก ความอบอุนใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว ตั้งงบประมาณสําหรับการจัดประชุม อบรมหรือการประชาสัมพันธทางส่ือตาง ๆ 
เพื่อใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิของตนเองในการเขาถึงบริการของรัฐ มีการรณรงคใหคนในครอบครัวและชุมชนไดเห็นคุณคา
ของผูสูงอายุ  

5.3 ดานบุคลากร ควรจัดสรรบุคลากรมาทํางานดานกฎหมาย ตามตําแหนงที่ไดกําหนดไว เพื่อใหบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานกฎหมายมาทํางานโดยทํางานรวมกับนักพัฒนาชุมชนเพื่อการใหบริการแกผูสูงอายุ
ดานกฎหมาย 

5.4 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ สําหรับการจัดประชุม 
อบรม เพื่อใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิของตนเองในการเขาถึงบริการของรัฐ พรอมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่
ในการใหคําแนะนําทางดานกฎหมายแกผูสูงอายุ 

 

  6. มาตรฐานดานการสรางบริการสังคม และเครือขายการเก้ือหนุน 
6.1 ดานการวางแผน มีการวางแผนโดยประสานงานรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ โดยการ

จัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยอาจจะรับสมัครใหมหรือรวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
โดยวางแผนการดําเนินงานใหความรูการดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางถูกตองและทั่วถึง มีการออกหนวย
เคล่ือนที่เพื่อใหบริการผูสูงอายุ ใหคําแนะนําหรือตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุที่อยูหางไกลหรือไมสามารถออกมารับบริการจาก
สถานพยาบาลได มีการวางแผนจัดตั้งศูนยอเนกประสงคเพิ่มขึ้นเพื่อใหผูสูงอายุไดใชเปนสถานที่พบปะ พูดคุย จัดกิจกรรมตาง ๆ  

6.2 ดานงบประมาณ ศึกษาระเบียบการเบิกจายใหถูกตองกอนที่จะดําเนินการตามโครงการตาง ๆ ควรตั้ง
งบประมาณในการออกหนวยเคล่ือนที่เพื่อใหบริการผูสูงอายุ ใหคําแนะนําหรือตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุที่อยูหางไกลให
เพียงพอ เหมาะสม และทั่วถึง  
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6.3 ดานบุคลากร ควรมีการจัดเตรียมบุคลากรที่เพียงพอในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมของแตละกิจกรรม 
ซ่ึงอาจประสานงานกับบุคลากรที่มีความรูในดานตาง ๆ ของแตละกิจกรรมมาชวยปฏิบัติงานในเวลาที่จัดโครงการกิจกรรมตาง 
ๆ และสงเสริมใหนักพัฒนาชุมชนเขารับการฝกอบรมเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
และเปนประโยชนตอผูสูงอายุใหมากที่สุด      

6.4 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่สําหรับการดําเนินงานดาน
การสรางบริการสังคม และเครือขายการเก้ือหนุน ใหเพียงพอในแตละโครงการ เชน โครงการอบรมใหความรูการดูแลผูสูงอายุ
แกอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ในการออกหนวยเคล่ือนที่เพื่อใหบริการผูสูงอายุ วัสดุอุปกรณ 
อาคารและสถานที่ใหคําแนะนําหรือตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุที่อยูหางไกลหรือไมสามารถออกมารับบริการจากสถานพยาบาล
ได วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงค เพื่อเปนศูนยกลางใหผูสูงอายุไดใชเปนสถานที่พบปะ 
พูดคุย จัดกิจกรรมตาง ๆ โดยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ตองพิจารณาใหเหมาะสมในแตละโครงการ และมี
สภาพที่ดีทันสมัยพรอมในการใชงาน 
 
6. อภิปรายผล 
 
 1. สภาพปญหาการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต.หวยหมอนทอง พบวา 

1.1  ดานการวางแผน ปญหาขาดการมีสวนรวมในการวางแผนของผูสูงอายุ ผูนําชุมชน สมาชิก อ.บ.ต. คณะ
ผูบริหาร ไมไดมีการระดมความคิดเห็น สํารวจขอมูลจากทุกภาคสวน ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงสิทธิ หนาที่
ของผูสูงอายุ บทบาท หนาที่ในการดําเนินงานของ อ.บ.ต. ไมมีการประชาสัมพันธเชิญชวนผูสูงอายุมาเขารวมกิจกรรม ขาด
การสํารวจขอมูลความตองการ ขาดการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของผูสูงอายุ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อ.บ.ต. ผูนําชุมชน 
ผูสูงอายุ ยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุในดานตาง ๆ ขาดการประสานงานกับหนวยงานที่
เก่ียวของ ขาดการวางแผนการทํางานระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะส้ันใหมีความเช่ือมโยงกัน ทําใหการดําเนินงานตาม
โครงการไมตอเน่ือง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวิยะดา  ตีระแพทย (2542) พบปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน
วาเปนปญหาในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมที่พบมากที่สุด และยังสอดคลองกับการศึกษาของสิริลักษณ ชวาลา (2553) 
ศึกษาเรื่องการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุของเทศบาลตําบลคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร พบวาปญหาขาดการมีสวน
รวมจากกลุมผูสูงอายุ และยังสอดคลองกับการศึกษาของมลทา  ม่ันคง (2554) ที่พบปญหาดานการกําหนดนโยบาย/แผนงาน
ยังไมชัดเจน ครอบคลุมและทั่วถึง และนอกจากน้ีสอดคลองกับการศึกษาของสุรีรัตน ชางทอง (2554) พบวา อ.บ.ต. ขาดการ
วางแผน การจัดลําดับปญหาผูสูงอายุมักจะอยูในลําดับทาย ๆ ประชาชนขาดการมีสวนรวมใน การเสนอนโยบาย อ.บ.ต.ไมนํา
นโยบายประชาชนมาเปนแนวทาง ไมไดบูรณาการใหเปนสวนหน่ึงของแผนงาน ทั้งน้ี ปญหาอาจเกิดจากการขาดการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการรวมแสดงความคิดเห็น การรวมเสนอความตองการน้ัน ทําใหการวางแผนงานของ อ.บ.ต. ในปจจุบันจึง
เปนการวางแผนงานที่มาจากความคิดเห็น ความตองการของสมาชิกสภา อ.บ.ต. เทาน้ัน ไมไดมาจากความคิดเห็นและความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับความรูความเขาใจของสมาชิกสภา อ.บ.ต. และผูนําในชุมชนในการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสูงอายุยังมีนอย จึงไมไดใหความสําคัญในการวางแผนงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุน้ีมากนัก โดยสวนใหญจะให
ความสําคัญกับการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน ถนน ไฟฟา ประปา เปนลําดับตน โดยตามหลักการบริหารน้ัน การ
บริหารทองถิ่นเปนกระบวนการที่ตองผานการตัดสินใจเพื่อวางยุทธศาสตร โดยผานการใชความรูความสามารถของผู
บริหารงานทองถิ่นและผานกระบวนการมีสวนรวมของผูอ่ืน และองคกรหรือหนวยงานความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นให
เปนไปตามเปาหมาย จนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  

1.2  ดานงบประมาณ ปญหาของ อ.บ.ต. ที่มีงบประมาณจํากัด และปญหาการเบิกจายงบประมาณที่มีลําดับ
ขั้นตอนในการเบิกจายจํานวนหลายขั้นตอนทําใหเกิดความลาชา เอกสารประกอบการเบิกจายไมถูกตอง คาใชจายที่จําเปน
บางรายการไมสามารถเบิกจายไดเน่ืองจากขัดกับระเบียบในการเบิกจายเงิน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวาสนา  จ๋ิวสําอาง 
(2551) ที่พบปญหาขอจํากัดดานงบประมาณ และยังสอดคลองกับการศึกษาของไมปา  ธิรานันท (2552) ที่ผูบริหารตองให
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใหมากขึ้น และนอกจากน้ียังสอดคลองกับ
การศึกษาของสิริลักษณ  ชวาลา (2553) ที่พบปญหางบประมาณมีจํากัดและปญหาการนําเงินไปใชเพื่อการสงเสริมในดาน
สวัสดิการตาง ๆ ยังไมครอบคลุมทุกดานเทาที่ควร ทั้งน้ี ปญหาอาจเกิดจากงบประมาณมีจํากัด คือสัดสวนรายไดของ อ.บ.ต. 
หวยหมอนทองไมไดสัดสวนกับสภาพปญหาและภาระงานของ อ.บ.ต. ปจจุบัน อ.บ.ต. หวยหมอนทองยังตองอาศัยเงินอุดหนุน



The 7th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 30 – 31 March 2015  

90 | Research Development to create the creative Thailand for stepping towards the ASEAN Community 

จากรัฐบาลในสัดสวนที่คอนขางสูง ดานระเบียบในการเบิกจาย ควรมีระเบียบการใชจายเงินเก่ียวกับสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
เพื่อความสะดวกคลองตัวในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ และเปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน ภาคเอกชนและประชาคมทองถิ่น 
เขามามีสวนรวมในการจัดบริการสังคมของ อ.บ.ต.ใหมากที่เทาที่จะทําได โดยบูรณาการเพื่อกําหนดรูปแบบการจัดบริการ
สังคมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ โดยรัฐมีหนาที่คุมครองดูแล ผูสูงอายุที่ดอยโอกาส และรัฐสงเสริมใหภาคเอกชน ธุรกิจเอกชน 
จัดบริการสังคมใหผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองได รูปแบบการจัดใหมีลักษณะหลากหลาย สรางทางเลือกหลายรูปแบบที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมความเช่ือของผูสูงอายุและครอบครัวในแตละทองถิ่นเปนสําคัญ มุงเนนการปองกันและพัฒนาผูสูงอายุ
ควบคูไปกับการแกไขปญหาผูสูงอายุซ่ึงเปนการลดภาระพึ่งพิงจากรัฐ โดยเนนการมีบทบาทรวมกันของภาคีตาง ๆ ในสังคมบน
แนวคิดพื้นฐานที่วาการดูแลผูสูงอายุเปนความรับผิดชอบของทุกคนในสังคมน่ันเอง โดยการสงเสริมใหผูสูงอายุ ครอบครัว และ
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และรัฐมีกลไกการบริหารที่มุงพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุใหผูสูงอายุสามารถอยูใน
ครอบครัว ชุมชนของตนไดอยางที่ผูสูงอายุตองการ  

1.3  ดานบุคลากร ปญหาขาดแคลนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง ไดใชวิธีการมอบหมายงานใหเจาหนาที่อ่ืน
รักษาการในตําแหนงที่ขาดแคลนน้ัน แตเจาหนาที่น้ันไมมีความรู ความสามารถในหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางเพียงพอ การ
จัดคนไมเหมาะสมกับตําแหนงสงผลใหการปฏิบัติงานมีความลาชา ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรไมมีความรู
ความเขาใจในหนาที่ ไมมีความรูความสามารถที่เช่ียวชาญ ขาดความกระตือรือรน ไมคอยพัฒนาตนเองหรือปรับปรุงตนเอง ไม
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี การปฏิบัติงานดวยความเฉื่อยชา ปญหาดานบุคลากรในการปฏิบัติงาน ไมเพียงพอตอปริมาณ
งานที่ตองรับผิดชอบ โดยปริมาณงานในการปฏิบัติงานมีจํานวนมากจึงทําใหการดําเนินงานไมสามารถตอบสนองไดทุก
กระบวนการงานและไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของวิยะดา  ตีระแพทย (2542) ที่พบปญหา
ดานบุคลากรตองการไดรับการสนับสนุนดานการเพิ่มพูนความรูดานกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ การพัฒนาเทคนิคตาง ๆ ความ
ตองการพี่เล้ียงในระยะแรก และความตองการติดตามนิเทศงาน และยังสอดคลองกับการศึกษาของฐิติโรจน  รินรส (2550) ที่
พบปญหาความไมพรอมทางดานบุคลากรในการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับการศึกษาของ วาสนา  จ๋ิวสําอาง (2551) พบ
ปญหาขอจํากัดดานบุคลากร และสอดคลองกับการศึกษาของนิตยา  วงควรบุตร (2552) ที่ตองการใหเจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถดานสุขภาพมาใหคําแนะนํา ปรึกษาเรื่องสุขภาพ และยังสอดคลองกับการศึกษาของไมปา  ธิรานันท (2552) ที่
พบปญหาบุคลากรมีความรูความสามารถเฉพาะดานผูสูงอายุนอย และนอกจากน้ียังสอดคลองกับการศึกษาของสิริลักษณ  
ชวาลา (2553) พบวาปญหาบุคลากรเพิ่งบรรจุใหมและโอนยายมาจากหนวยงานอ่ืน ยังขาดทักษะและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานดานสวัสดิการผูสูงอายุ และยังสอดคลองกับการศึกษาของมลทา ม่ันคง (2554) ที่ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานดาน
น้ีโดยตรง ทั้งน้ี ปญหาอาจมาจากการขาดแคลนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังของ อ.บ.ต.มีไมเพียงพอกับภารกิจ มีการเกล่ีย
อัตรากําลังจากสวนอ่ืนมาปฏิบัติในงานที่ขาดแคลนเจาหนาที่ สงผลใหการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไมเช่ียวชาญน้ันเปนไปดวย
ความลาชา ขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงกระทบตอเน่ืองไปถึงการไมยอมพัฒนาตนเองในงานน้ัน ๆ หรือปรับตนเองไมทันกับ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของงานที่รับผิดชอบเน่ืองจากมีภาระงานมากขึ้น ซ่ึงเม่ือมีการพิจารณาความดีความชอบ การ
พิจารณาคาตอบแทนในการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานก็จะไมไดรับการพิจารณา ทําใหเจาหนาที่เกิดความเบื่อ
หนายหรือทอแทในการปฏิบัติงาน สําหรับปญหาการสรรหาบุคลากรที่มาปฏิบัติงานเพิ่มตามกรอบอัตรากําลังของ อ.บ.ต. ซ่ึง
ไมมีบุคลากรจากหนวยงานอ่ืนที่ตองการโอนยายมาเน่ืองจากมีทัศนคติวา อ.บ.ต.ไมมีความกาวหนาทางราชการ  

1.4  ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ปญหาการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานมีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ วัสดุอุปกรณบางอยางที่มีอายุการใชงาน
มานานและลาสมัยแลว จนเกิดการชํารุด จําเปนตองมีการซอมแซม หรือตองจัดหาโดยจัดซ้ือใหมเพื่อใหสามารถใชในการ
ดําเนินกิจกรรมได ดานอาคารและสถานที่ยังไมมีสถานที่เปนการถาวรสําหรับดําเนินงานในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ยังไมมีความพรอมในการอํานวยความสะดวกเทาที่ควร ไมสามารถรองรับกิจกรรมที่มี
ผูเขารวมในจํานวนมากได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสิริลักษณ  ชวาลา (2553) พบวาปญหาในการอํานวยความสะดวกใน
เรื่องรถรับ - สง ผูสูงอายุที่มาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล และยังสอดคลองกับการศึกษาของมลทา  ม่ันคง (2554) ที่
พบปญหาดานเครื่องมือ/อุปกรณ ยานพาหนะมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ปญหาอาจมาจากการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 
อาคารและสถานที่ที่ไมเพียงพอในการปฏิบัติงานน้ัน สวนหน่ึงเกิดจากการขาดการวางแผน การจัดสรรงบประมาณ เน่ืองจาก
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อ.บ.ต. ผูนําชุมชน ผูสูงอายุและหนวยงานที่เก่ียวของไมไดมีการบูรณาการรวมกันเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ประกอบกับความรูความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานดาน
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สวัสดิการสังคมผูสูงอายุมีนอย ทําใหไมไดมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ที่เก่ียวของใหเพียงพอ เหมาะสมและ
ทันสมัยกับการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ    

 
2.  แนวทางการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ อ.บ.ต. หวยหมอนทอง พบวา 

2.1 มาตรฐานดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
ดานการวางแผน  อ.บ.ต. หวยหมอนทองควรมีการเรียงลําดับความสําคัญของแผนงานโครงการ มีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจถึงบทบาท อํานาจหนาที่ในการดําเนินงานของ อ.บ.ต.มีการวางแผนการดําเนินงานในระยะ
ยาว ระยะปานกลาง และระยะส้ัน ใหมีความเก่ียวเน่ืองกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานอยางครบถวนทุก
แผนงานที่ไดกําหนดไว โดยการรวมกันดําเนินงานระหวาง อ.บ.ต.หวยหมอนทองกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของไมปา ธิรานันท (2552) ที่พบวาควรมีการออกพบปะประชาชนเพื่อสอบถามขอมูลดานสุขภาพ
ตาง ๆ เพื่อนํามาวางแผนการตรวจสุขภาพในระยะ 1 ป และสอดคลองกับการศึกษาของนิตยา วงควรบุตร (2552) ที่พบวา
เทศบาลควรวางยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมไดตรงตาม
ความตองการของผูสูงอายุตอไป ดานงบประมาณ ควรมีการศึกษาระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ศึกษาขั้นตอน การจัดเตรียม
เอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเบิกจายใหละเอียดถูกตอง เพื่อการวางแผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณในรายการตาง 
ๆ ที่ตองระบุไวในแตละโครงการ ควรเปนรายการในโครงการที่ถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย เพื่อใหการเบิกจายถูกตอง ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของสิริลักษณ  ชวาลา (2553) พบวาเทศบาลควรตั้งงบประมาณเพื่อการดูแลผูสูงอายุไวในแผนพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อรองรับสวัสดิการในดานตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดานและทุกกลุมเปาหมาย ดานบุคลากร ควรสรรหาบุคลากรเพื่อ
บรรจุในตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 2555-2557 ของ อ.บ.ต.หวยหมอนทอง เพื่อมาปฏิบัติ
หนาที่ตามตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ ซ่ึงเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถตรงตามตําแหนง โดยในระหวางการสรรหาผูมา
ดํารงตําแหนงเจาพนักงานสุขาภิบาลที่วางอยูน้ัน ควรสงเสริมใหนักพัฒนาชุมชนที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในดาน
สาธารณสุขเขารับการฝกอบรมและสัมมนาในดานความรูเก่ียวกับการปฏิบัติราชการในหนาที่รับผิดชอบ และการปฏิบัติตนใน
การใหบริการประชาชนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ดานสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมายอันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของไมปา ธิรานันท (2552) พบวาผูบริหารทองถิ่นควร
สงเสริมใหบุคลากรในทองถิ่นไดศึกษาดานสาธารณสุขใหมากขึ้น ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ 
อาคารและสถานที่ ในการดําเนินการใหบริการดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุเพิ่มเติม ใหมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ และ
มีความสะดวก ทันสมัยพรอมตอการใชงานอยูเสมอ และเสนอใหมีการตั้งศูนยบริการสาธารณสุข ณ ที่ทําการ อ.บ.ต.เพื่อ
ใหบริการตรวจสุขภาพใหแกผูสูงอายุ  ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินงานอาจมาจากการวางแผนแบบบูรณาการรวมกันงานจากทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะการรวมกันดําเนินงานกับหนวยงานที่ดําเนินงานดานสาธารณสุขโดยตรงอยางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในพื้นที่ ซ่ึงมีความพรอมทั้งดานบุคลากร วัสดุอุปกรณ สถานที่ จะทําใหการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเปนไปตามที่ได
กําหนดไววาผูสูงอายุจะไดรับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  ไดใหความหมายคําวา “สวัสดิการสังคม” ไววาเปนระบบการจัดการบริการทางสังคมซ่ึง
เก่ียวกับการปองกันการแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความม่ันคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม  เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดาน
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคม
ทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

2.2  มาตรฐานดานรายได 
ดานการวางแผน อ.บ.ต.หวยหมอนทองควรสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรูและเขาใจ มีการสํารวจความตองการ

ของผูสูงอายุที่ตองการฝกอาชีพ มีการวางแผนการจัด การจําหนายสินคาหรือบริการของผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุที่สนใจและ
ตองการมีรายไดเพิ่มจากการมีอาชีพที่เหมาะสม โดยประสานขอความรวมมือจากหนวยงานที่มีความรูความสามารถ เพื่อจัด
ฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของผูสูงอายุ ดานงบประมาณ อ.บ.ต.ควรจัดตั้งงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานโดยจัดเตรียมงบประมาณในโครงการจัดฝกอบรมอาชีพที่เหมาะสมใหกับผูสูงอายุ และจัดเตรียมงบประมาณไว
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพใหกับผูสูงอายุ รวมทั้งประสานของบประมาณและวัสดุอุปกรณจากหนวยงาน
อ่ืน ๆ หรือผูนําในชุมชน ที่สามารถใหการสนับสนุนได เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมอาชีพของผูสูงอายุ ดานบุคลากร 
อ.บ.ต.ควรจัดเจาหนาที่มาชวยงานในการดําเนินงานดานสงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุเพิ่มเติมควรจัดหาวิทยากรจากหนวยงาน
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ที่เก่ียวของ เชน วิทยากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
ประจําตําบล เปนตน มาเปนผูใหความรูในการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ  ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ อ.บ.ต.หวย
หมอนทองควรจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอ ตามรายละเอียดของโครงการสํารวจความตองการของผูสูงอายุที่ตองการฝก
อาชีพเพื่อที่จะไดอาชีพเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุเพื่อเปนการเพิ่มรายได สวนอาคารและสถานที่ควรจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม 
พรอมสําหรับการฝกอาชีพ การรวมกลุมประกอบอาชีพที่คงทนถาวร อาจอยูในบริเวณของ อ.บ.ต.หวยหมอนทอง หรือจัดหา
สถานที่ที่ของเอกชนที่บริจาคเหมาะสําหรับดําเนินการดานสงเสริมอาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ มลทา  ม่ันคง (2554) 
ที่พบแนวทางในการดําเนินงานดานรายไดใหผูสูงอายุ คือ ควรสํารวจความตองการฝกอาชีพของผูสูงอายุ/ผูดูแล สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และนอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษาของนิตยา  วงควรบุตร (2552) ที่เสนอให
สํารวจความตองการของผูสูงอายุที่มีความตองการใหจัดหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินงานอาจมาจาก
การสนับสนุนใหผูสูงอายุมีอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับอายุ และสภาพรางกาย นอกจากจะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น แตส่ิงที่จะได
ตามมามากกวารายไดน้ัน คือ สภาพจิตใจ การที่ผูสูงอายุไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมทําใหเพลิดเพลินกายและใจมีความสุขได
พูดคุยแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่กําหนดใหผูสูงอายุมี
สิทธิไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 

2.3  มาตรฐานดานที่พักอาศัย 
ดานการวางแผน อ.บ.ต.หวยหมอนทองควรมีการวางแผนสํารวจสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุที่มีความยากไร 

ไมมีผูดูแล สภาพที่อยูอาศัยผุ พัง ทรุดโทรม ไมสามารถอยูอาศัยได และควรทําการปรับปรุงซอมแซมหรือสรางใหมใหตาม
ความจําเปนและเหมาะสม ดานงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสําหรับการปรับปรุงซอมแซมที่พักอาศัยให
ผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาดานที่พักอาศัยไมม่ันคงแข็งแรง หลังจากที่ไดรับทราบขอมูลจากการสํารวจ 
ดานบุคลากรควรขอความรวมมือจากบุคลากรที่เก่ียวของในการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ มีการสงเสริมใหบุคลากรของ 
อ.บ.ต.เขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางครอบคลุมและทั่วถึง และจัด
เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการดําเนินงานเพิ่มเติม ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดหาวัสดุที่จําเปนในการดําเนินงาน
ไมวาจะเปนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับการกอสรางที่พักอาศัยใหกับผูสูงอายุ และการจัดหาสถานที่พักอาศัยช่ัวคราวให
ผูสูงอายุไดพักอาศัยในระหวางการปรับปรุงหรือซอมบานของผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอุบล  วัฒนศักดิ์ภูบาล 
(2553) ที่เสนอแนวทางใหมีความชวยเหลือผูสูงอายุดานที่พักอาศัยโดยการสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่ยังไมมีที่อยูอาศัยและจัดสรร
งบประมาณใหแก อ.บ.ต.เพื่อสรางที่อยูอาศัย ปละ 1 - 2 หลังโดยมีการคัดเลือกผูสูงอายุอยางเปนธรรม และนอกจากน้ียัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของมลทา  ม่ันคง (2554) ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุของ 
อ.บ.ต.บานนอยซุมขี้เหล็ก อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เสนอใหมีการปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยที่ทรุดโทรมให
ผูสูงอายุที่ยากไร ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินงานอาจมาจากการที่ในพื้นที่ยังไมมีผูสูงอายุที่เปนผูประสบปญหาความเดือดรอนใน
การไมมีที่อยูอาศัย การวางแผนการดําเนินงานโดยการสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่อาจจะประสบปญหาแลวแตไมมีใครเขามาแจง 
อาจเปนเพราะวาไมมีความรูความเขาใจวา อ.บ.ต.มีอํานาจและหนาที่ที่จะดูแลและชวยเหลือผูสูงอายุในดานน้ี ดังน้ันการออก
สํารวจขอมูลผูสูงอายุที่ประสบปญหาดังกลาวจึงเปนเพียงการวางแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต สอดคลองกับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดใหผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการสนับสนุนการจัดที่พัก
อาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 

2.4  มาตรฐานดานนันทนาการ 
ดานการวางแผน อ.บ.ต.หวยหมอนทองควรมีการประสาน การวางแผนงานรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ที่

เก่ียวของประชาสัมพันธใหผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน มีการวางแผนเปนระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะ
ส้ัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามความตองการและตอเน่ือง มีการสงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใหเขมแข็ง เพื่อให
ผูสูงอายุไดรับการจัดสวัสดิการสังคมอยางครอบคลุมและทั่วถึงดานงบประมาณ ควรใหการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงานโครงการที่กําหนดไวไดอยางเพียงพอ โดยศึกษาขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเบิกจายให
ละเอียดถูกตอง การจัดสรรงบประมาณในรายการตาง ๆ ที่ตองระบุไวในแตละโครงการ ดานบุคลากร ควรสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูในการใหคําแนะนําการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ มีการฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานเพื่อเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายเพื่อใหทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่
ตองการออกกําลังกาย ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดหาอาคารและสถานที่ สําหรับการจัดกิจกรรมดาน
นันทนาการใหเปนสัดสวนมีความม่ันคงถาวร มีความพรอมในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยมีวัสดุอุปกรณที่จําเปน เครื่องมือ 
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เครื่องใชที่มีความทันสมัยและพรอมในการใชงานในทุกกิจกรรม สถานที่ควรมีขนาดที่รองรับในการจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวม
กิจกรรมในปริมาณมากไดอยางเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของไมปา ธิรานันท (2552) เสนอแนวทางการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุโดยควรมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงและเนนการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ควรจัดกิจกรรม
นันทนาการทุกเดือน ประสานหนวยงานสาธารณสุขใหความรูเรื่องสุขภาพ การออกกําลังกาย และยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของอรรถญา  โรจนประดิษฐ (2552) เสนอแนวทางการพัฒนางานสวัสดิการผูสูงอายุ โดยเนนการรวมกลุมผูสูงอายุ
ในรูปของกลุมและการเขารวมโครงการทัศนศึกษา และนอกจากน้ีผลการศึกษาของอุบล วัฒนศักดิ์ภูบาล (2553) ไดเสนอ
แนวทางใหมีการกอสรางศูนยสุขภาพ สถานที่พักผอนหยอนใจใหผูสูงอายุจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการและทัศนศึกษาสําหรับ
ผูสูงอายุ กระตุนใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมใหมากขึ้น จัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุเพื่อพูดคุยใหใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ จัดตั้ง
ชมรมผูสูงอายุเพื่อใหไดรวมกลุมกันทํากิจกรรมมากขึ้น ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินงานอาจมาจาก อ.บ.ต.หวยหมอนทองมีการ
สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อการมีสวนรวมของทุกฝาย รวมทั้งควรสนับสนุนใหผูสูงอายุ
รวมกลุมกันเปนชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็ง เพื่อการเปนเครือขายในการดูแลกันและกันของผูสูงอายุเอง สรางสรรคสวัสดิการ
สังคมกันเอง และเพื่อใหเปนไปตามหลักการจัดบริการสังคมแกผูสูงอายุของสหประชาชาติ ซ่ึงกรมประชาสงเคราะหไดใชเปน
หลักสําคัญในการกําหนดแนวทางในการจัดบริการใหแกผูสูงอายุของหลักการที่ 2 การมีสวนรวมที่ผูสูงอายุควรมีบทบาทที่จะ
จัดตั้งกลุมหรือสมาคมของผูสูงอายุเองได ซ่ึงทั้งน้ียังอยูในขอบเขตของงานสวัสดิการสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย ที่ไดกําหนดขอบเขตงานสวัสดิการที่เก่ียวของกับการพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนในสังคมใหมี
ความเปนอยูที่ดีในดานนันทนาการ ใหประชาชนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อการบันเทิงและการพักผอนใจอยางมีคุณภาพ โดย
กิจกรรมนันทนาการน้ัน ๆ ไมเปนการทําใหเส่ือมเสียศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมผิดศีลธรรม และไมผิดกฎหมาย ไมเปนการเอา
รัดเอาเปรียบ กดขี่ขมเหงหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกลุมอ่ืน ๆ  

2.5  มาตรฐานดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 
ดานการวางแผน อ.บ.ต.หวยหมอนทองควรวางแผนจัดประชุม อบรมหรือประชาสัมพันธทางส่ือตาง ๆ เชน 

ประชาสัมพันธในการประชุมหมูบาน หอกระจายขาว หรือสถานีวิทยุ เปนตน เพื่อใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิของตนเองในการ
เขาถึงบริการของรัฐ มีการเตรียมการใหบริการผูสูงอายุดานกฎหมายเพื่อใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาและ
ตองการความชวยเหลือ ดานงบประมาณควรมีการตั้งงบประมาณสําหรับการจัดโครงการอบรมหรือกิจกรรมที่เปนการสราง
ความรัก ความอบอุนใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว ตั้งงบประมาณสําหรับการจัดประชุม อบรม หรือการประชาสัมพันธทางส่ือ
ตาง ๆ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิของตนเองในการเขาถึงบริการของรัฐ รณรงคใหคนในครอบครัวและชุมชนไดเห็นคุณคา
ของผูสูงอายุ ดานบุคลากรควรจัดสรรบุคลากรมาทํางานดานกฎหมายตามตําแหนงที่ไดกําหนดไว เพื่อใหบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานดานกฎหมาย มาทํางานโดยทํางานรวมกับนักพัฒนาชุมชนเพื่อการใหบริการแกผูสูงอายุ ดาน
กฎหมาย ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ สําหรับการจัดประชุม อบรม 
เพื่อใหผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิของตนเองในการเขาถึงบริการของรัฐ พรอมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ในการ
ใหคําแนะนําทางดานกฎหมายแกผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของไมปา ธิรานันท (2552) เสนอแนวทางวาควรจัด
กิจกรรมสรางความรัก ความอบอุนในครอบครัว และรณรงคใหประชาชนมีความรักชุมชน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
กตัญูรูคุณแกเยาวชนและชุมชน ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณ ดานสถานที่รองรับบริการผูสูงอายุใหมากขึ้น และ
สอดคลองกับผลการศึกษาของมลทา  ม่ันคง (2554) เสนอแนวทางใหมีการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุเพิ่มขึ้น เชน 
สถานที่พักรอ หองนํ้าและทางเดินลาดพรอมราวบันได เปนตน จัดกิจกรรมสรางความรักความอบอุนในครอบครัว 
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุไดทราบสิทธิของตนเอง และรณรงคใหเห็นคุณคาของผูสูงอายุ ออกใหบริการเยี่ยมบาน และจัดตั้ง
ศูนยอเนกประสงค ทั้งน้ี แนวทางการดําเนินงานอาจมาจากการที่ อ.บ.ต.หวยหมอนทองควรจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกแก
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งจัดตั้งศูนยบริการสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงเปนแนวทางที่ควรดําเนินการอยางยิ่ง เน่ืองจากศูนยบริการ
สําหรับผูสูงอายุจะเปนแหลงรวมกลุมใหผูสูงอายุไดกระทํากิจกรรมรวมกัน ไมวาจะเปนการประชุมการจัดกิจกรรม การฝก
อาชีพ การใหความรูในดานตาง ๆ ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มาตรา 3 
กลาววา ระบบการจัดการบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกับการปองกันการแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความม่ันคงทาง
สังคม เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปน
ธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางานและการมีรายได นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมี
สวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 
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2.6  มาตรฐานดานการสรางบริการสังคม และเครือขายการเก้ือหนุน 
ดานการวางแผน อ.บ.ต.หวยหมอนทองควรมีการวางแผนโดยประสานงานรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลในพื้นที่ โดยการจัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยอาจจะรับสมัครใหมหรือรวมมือกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน โดยวางแผนการดําเนินงานใหความรูการดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางถูกตอง
และทั่วถึง มีการออกหนวยเคล่ือนที่เพื่อใหบริการผูสูงอายุ ใหคําแนะนําหรือตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุที่อยูหางไกลหรือไม
สามารถออกมารับบริการจากสถานพยาบาลได มีการวางแผนจัดตั้งศูนยอเนกประสงคเพิ่มขึ้นเพื่อใหผูสูงอายุไดใชเปนสถานที่
พบปะ พูดคุย จัดกิจกรรมตาง ๆ ดานงบประมาณ ควรศึกษาระเบียบการเบิกจายใหถูกตองกอนที่จะดําเนินการตามโครงการ
ตาง ๆ ควรตั้งงบประมาณในการออกหนวยเคล่ือนที่เพื่อใหบริการผูสูงอายุ ใหคําแนะนําหรือตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุที่อยู
หางไกลใหเพียงพอ เหมาะสม และทั่วถึง ดานบุคลากร ควรมีการจัดเตรียมบุคลากรที่เพียงพอในการดําเนินโครงการ ซ่ึงอาจ
ประสานงานกับบุคลากรที่มีความรูในดานตาง ๆของแตละกิจกรรมมาชวยปฏิบัติงานในเวลาที่จัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 
สงเสริมใหนักพัฒนาชุมชนเขารับการฝกอบรมเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและ
เปนประโยชนตอผูสูงอายุใหมากที่สุด ดานวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่สําหรับ
การดําเนินงานดานการสรางบริการสังคมและเครือขายการเก้ือหนุนใหเพียงพอในแตละโครงการ เชน โครงการอบรมใหความรู
การดูแลผูสูงอายุแกอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุ วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ในการออกหนวยเคล่ือนที่เพื่อใหบริการ
ผูสูงอายุ วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ใหคําแนะนําหรือตรวจสุขภาพแกผูสูงอายุที่อยูหางไกลหรือไมสามารถออกมารับ
บริการจากสถานพยาบาลได วัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่ในการจัดตั้งศูนยอเนกประสงค เพื่อเปนศูนยกลางใหผูสูงอายุได
ใชเปนสถานที่พบปะ พูดคุย จัดกิจกรรมตาง ๆ เปนตน การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ อาคารและสถานที่จะตองพิจารณาให
เหมาะสมในแตละโครงการ มีสภาพที่ดีทันสมัยพรอมในการใชงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของคมนา  อรรถวิทยากุล 
(2553) เสนอใหจัดอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุที่บาน และผลการศึกษาของนิตยา  วงควรบุตร (2552) จัดใหมีศูนยบริการชุมชน
อเนกประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกและเปนศูนยกลางใหกับผูสูงอายุ และผลการศึกษาของอรรถญา  โรจนประดิษฐ (2552) 
เสนอแนวทางโดยเนนการชวยเหลือจากอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสนับสนุนใหมี
ศูนยเครือขายผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุในตําบล เพื่อจะไดมีการเปล่ียนความรู ประสบการณและการจัดกิจกรรมรวมกัน และ
นอกจากน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาของมลทา ม่ันคง (2554) เสนอใหจัดตั้งศูนยอเนกประสงคเพื่อเปนไปตามมาตรฐานการ
บริการสาธารณะใหกับผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการสรางบริการและเครือขายการเก้ือหนุน โดยใหจัดตั้ง
และพัฒนาบริการทางดานสังคมในชุมชนที่สามารถเขาถึงผูสูงอายุมากที่ สุด เนนการใหบริการถึงบานและมีการสอด
ประสานกันระหวางบริการทางสุขภาพและทางสังคม สนับสนุนใหจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ ทั้งน้ี แนวทางการ
ดําเนินงานอาจมาจากการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุซ่ึงมีความสําคัญ หาก อ.บ.ต.หวยหมอนทองจัดตั้งศูนย
อเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุได จะเปนส่ิงที่มีประโยชนมากสําหรับใหผูสูงอายุไดใชบริการ จะเปนแหลงรวมกลุมใหผูสูงอายุได
กระทํากิจกรรมรวมกันในทุก ๆ ดาน เชน ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล อาจใชในการใหความรูดานดูแลสุขภาพ ดาน
รายได ใชเปนสถานที่ในการฝกอาชีพ ดานนันทนาการไวรวมกลุมกันพูดคุยกันในชมรมผูสูงอายุ เปนตน 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ควรสงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุขโดยประสานความรวมมือ
ระหวางหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากรที่มี
ความรูดานการดูแลสุขภาพเบื้องตนหรือออกตรวจเยี่ยมผูสูงอายุ อยางนอยปละ 2 ครั้ง และฝกอบรมความรูพรอมทั้ง
คําแนะนําในการออกกําลังกายที่ถูกวิธีแกผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถดูแลตัวเองไดอยางปลอดภัย ซ่ึงสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 - 2558  
 1.2 ดานรายได ควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และภูมิปญญา
ทองถิ่น และจัดฝกอบรมวิชาชีพแกราษฎร ใหมีการอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก และแนะนําวิชาชีพใหแกราษฎรโดยสํารวจ
ความตองการในการฝกอาชีพของผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ ดวยการขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนมาดําเนินการอบรมฝก
อาชีพเพื่อใหผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุไดมีอาชีพที่เหมาะสมและตรงกับความตองการ การฝกอาชีพน้ีนอกจากจะมีรายได
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เพิ่มขึ้นแลวจะชวยฟนฟูสภาพจิตใจของผูสูงอายุที่ทําใหตัวเองรูสึกมีคุณคาและสภาพจิตใจที่ดีขึ้นดวย ซึ่ ง สอด คลอ งกับ
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่นดานสงเสริมเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 - 2558  
 1.3 ดานที่พักอาศัย ควรสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคมโดยสรางศูนยสําหรับดูแล
คนชราที่สามารถมาอยูไดในชวงเวลากลางวัน และสามารถอยูศูนยสําหรับดูแลคนชราแบบคางคืน มีพยาบาลคอยดูแลดาน
สุขภาพรางกายและจิตใจ ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาดานสังคมของแผนพัฒนาสามป  
 1.4 ดานนันทนาการ  ควรสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคมโดยขับเคล่ือนชมรม
ผูสูงอายุใหเขมแข็งมากขึ้น จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะ พูดคุย ทํากิจกรรมรวมกัน อยางนอยเดือนละครั้ง 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหผูสูงอายุรับทราบอยางตอเน่ืองและทั่วถึงมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม  
 1.5. ดานความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง ควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและ
งานสวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 โดยจัดสรางส่ิง
อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ เชน สรางหองนํ้า ทางเดินลาดพรอมราวบันไดสําหรับผูสูงอายุ ฯลฯ และจัดทําโครงการ
กิจกรรมที่เปนการสรางความรักความอบอุนใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว รณรงคใหคนในครอบครัวและชุมชนไดใหความเคารพ
นับถือและเห็นคุณคาของผูสูงอายุ  
 1.6 ดานการสรางบริการสังคมและเครือขายการเก้ือหนุน  ควรจัดตั้งโครงการเพื่อนชวยเพื่อน สนับสนุนให
ผูสูงอายุตื่นตัวและหันมาใสใจสุขภาพของตนเอง จัดใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน โดยรับสมัครผูที่มีจิตอาสาอยากเปน
ผูดูแลผู สูงอายุหรืออาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานใหมรวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานที่มีอยูเดิมในหมูบานแลว
ดําเนินการฝกอบรมใหความรู เพื่อใหสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและถูกตอง ควรใหมีการประสานกับหนวยงาน
สาธารณสุขเพื่อออกใหบริการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ใหคําแนะนําหรือบริการเยี่ยมบานผูสูงอายุ เพื่อบริการใหผูสูงอายุที่อยู
หางไกลจากสถานพยาบาลหรือเดินทางไมส ะ ด วก ใหบอย ครั้งขึ้นหรือเปนประจําทุกส อง เดือน แล ะ จัดใหมีศูนย
อเนกประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดใชเปนที่พบปะ พูดคุย จัดกิจกรรมตาง ๆ เปนศูนยขอมูลขาวสารในการเรียนรู เปนสถานที่
ออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจหรือทํางานอดิเรกใหคลายเหงา  
 

 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ในการวิจัยครั้งน้ีควรศึกษารูปแบบการเขาถึงบริการและความพึงพอใจในการดําเนินงานดานสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
ในเชิงปฏิบัติเพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงการดําเนินงานใหผูสูงอายุไดรับบริการอยางทั่วถึงและเปนธรรม ในขณะเดียวกัน
ควรวิจัยเชิงปริมาณควบคูกับเชิงคุณภาพเพื่อจะไดขอมูลเสริมงานวิจัยใหมีความชัดเจนมากขึ้น   
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