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การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงอาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
The welfare of the elderly in Nong Kung Subdistrict Administration
Organization Mueang District in Kalasin Province
สมจิตร์ ฤทธิ์รุ่ง1
Somchit Ritrung
Received
12/02/2019

Reviewed
18/02/2019

Revised
5/03/2019

Accepted
01/04/2019

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงอาเภอ
เมื อ ง จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการสวั ส ดิ ก ารและแนวทางการจั ด
สวัสดิการของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 232 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า
และใช้วิธีการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1)
ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุอยูใ่ นระดับมากด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ และ
ด้านที่พักอาศัย (2) แนวทางการจัดสวัสดิการ คือ 1) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ควรจัดตั้ง
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข จั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารให้ ค วามรู้ ก ารประสานด้ า นสุ ข ภาพการบริ ก ารด้ า น
กายภาพบาบัด การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ 2) ด้านรายได้ ควรจัดให้มีการ
ส่งเสริม อาชีพการจัดตั้ งกองทุ นส่ งเสริม สวัส ดิก ารการจัดเบี้ย ยังชี พ การบริ ก ารส่ว นลดและการจั ด
สวัสดิการด้านรายได้3) ด้านที่พักอาศัยควรจัดหาที่พักอาศัย ควรก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้าน จัดตั้ง
สถานสงเคราะห์ค นชราในระดั บต าบล และจั ดโครงการแหล่ งเงิน กู้ด อกเบี้ย ต่าเพื่ อที่ อยู่ อาศัย ของ
ผู้สูงอายุ
คาสาคัญ : การจัดสวัสดิการ, ผู้สูงอายุ
Abstract
This research was aimed to study the needs and guide lines to manage the
elderly welfare in Nong Kung Sub-district Administration Organization, Mueang District,
Kalasin Province : the sample was 232 elderly living at the area of Nong Kung Subdistrict Administration Organization. The instruments were the five ratting scale and the
interview. And the data was analyzed by descriptive statistics and content analysis. The
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research results were: (1). The needs of the welfare for the elderly, arranged in order;
Health and medical care, income and housing respectively. (2). Guidelines of the
welfare management were; 1) Health and medical care : there should be establishing a
health center and providing knowledge services, health coordination, physical therapy
services, medical assistance, health services and health insurance. 2) Income: career
promotion, provident fund, allowance, discount service and income welfare should be
provided for the elderly. 3) Housing: there should be providing residences for elderly,
house construction, house repair, establishment of a house supporting of district level
and a low-interest loan source project for house building.
Keywords : Welfare, Elderly
บทนา
ด้วยปัจจุบันโครงสร้างของประชากรโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกาลัง
ประสบปัญหาจานวนประชากรผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่
ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรผู้สูงอายุเร็วที่สุดในโลก
หรือที่ประเทศจีนก็กาลังประสบปัญหาเช่นกัน โดยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพียง
แค่ในระยะเวลาเพีย งหนึ่งช่วงอายุคนเท่า นั้น สาหรับ ประเทศไทยก็ค งหนีไ ม่พ้น ปัญหานี้ ซึ่งขณะนี้
สังคมไทยกาลังถึงจุดเปลี่ยนที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging
Society) อย่างเต็มตัวแล้ว ทั้งนี้การที่ประเทศใดจะถูกจัดให้อยู่ใน “สังคมผู้สูงอายุ” ประเทศนั้นจะต้อง
มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้าง
ของประชากรในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก “ผู้สูงอายุ” หรือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (Jirawat Jaruphan, 2008) นอกจากนี้ ยังพบว่าความก้าวหน้าด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยทาให้อัตราการเกิดน้อยลง ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น
คาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด คือมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ
65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ขึ้นไป หรืออาจกล่าวได้ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศ
ไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์: Age Society และจากนั้นอีกเพียง 10 ปี ประเทศไทยจะ
กลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (MGR Online. 2013) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง เป็น
หน่วยราชการท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้ดาเนินตามหลักการในการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น โดย
การจัดสวั สดิการและระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และตามหมวด 2 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 1999 ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลไว้หลายประการ รวมถึง
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
จากความเป็นมาและความสาคัญของผู้สูงอายุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้สนใจในการทาการศึกษาเรื่อง
การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
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เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของสูงอายุ และแนวทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนาไปใช้ขยายผลในการจัดสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างถูกต้ องตรงกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของสูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในเขตพื้นที่ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้าน
รายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัวผู้ดูแล และการคุ้มครอง
และ ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 549 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 232 คน คานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1976) และกลุ่มตัวอย่าง
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จานวน 24 คน ได้แก่
ประธานชุมชน จานวน 8 คน และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อ.ส.ม) จานวน 16 คน
ขอบเขตด้านเวลาการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษา ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้น 6 เดือน
ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 549 คน (Local Registration Office, Nong Kung Subdistrict Administration
Organization, 2017)
กลุ่มตัวอย่าง ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 232 คน
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1. กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คานวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane, 1976) ได้จานวน
ผู้สูงอายุที่ต้องการสุ่มทั้งหมด จานวน 232 คน ดังนี้
ซึ่งในที่นี้

N
N

= จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งหมด
= จานวนเป้าหมายที่ควรสุ่ม
= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม

สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้มีความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ร้อยละ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดแทนค่า ได้ดังนี้
= 231.40 คน (หรือคิดเป็น 232 คน)
2. กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อหาแนว
ทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 24 คน เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อคิดเห็น / มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่
- ประธานชุมชน จานวน 8 คน หมู่บ้านละ 1 คน
- ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จานวน 16 คน หมู่บ้านละ 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะเป็นข้อคาถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมีคาถามในด้านต่างๆ 6 ด้าน
ดังนี้ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคง
ทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ ด้านการสร้างบริการทางสังคม และเครือข่ายการ
เกื้อหนุน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือราชการจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ชี้แจงขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม และรายละเอียดทีละข้อคาถาม เพื่อไม่ให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถาม
3. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนที่ไม่ครบถ้วนเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
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การจัดทากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. เชิงปริมาณ
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทั้งหมดดาเนินการตามขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
และประมวลผล โดยได้จัดทาข้อมูลเบื้องต้นแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
1.2.1 การให้คะแนนคาตอบในแบบสอบถามใช้มาตราส่วนและประมาณค่า (Rating
Scale) โดยวิธีการของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ
1.2.2 วิเคราะห์ความต้องการต้องการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตองค์การบริห ารส่วน
ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยรวมเป็นรายด้าน และรายข้อ แล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลผล โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Bunchom Srisa-ard.
2002 : 166)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2. กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อหาแนวทางการจัด
สวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมื อง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน
24 คน ได้แก่
1. ประธานชุมชน จานวน 8 คน หมู่บ้านละ 1 คน
2. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จานวน 16 คน หมู่บ้านละ 2 คน
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดขอบข่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย
3. ร่างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดที่วิจัยทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว
ผู้ดูแล และการคุ้มครอง และ ด้านการสร้างบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน
4. นาแบบสัมภาษณ์ฉบับที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คาถามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. นาแบบสัมภาษณ์ที่ตรวจสอบแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข้อคาถามและภาษาที่ใช้
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6. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไขไปตามข้อเสนอแนะ จัดทา
แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขั้นเตรียม ดาเนินการโดยประสานงานกับประธานชุมชนและตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เพื่อนัดหมาย วัน เวลา ในการสัมภาษณ์ จากนั้นเตรียมการสัมภาษณ์ และอุปกรณ์
เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง ปากกา ดินสอ เพื่อใช้ในการจดบันทึกจากการสัมภาษณ์
2. ขั้นดาเนินการ เริ่มด้วยผู้วิจัยแนะนาตนเอง แจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
จากนั้นดาเนินการสัมภาษณ์ เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกุงและแนวทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และทาการจดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตามความเป็นจริง
ของผู้ให้สัมภาษณ์
3. ขั้นสรุป หลังจากดาเนินการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ เริ่มด้วยการสรุปผลจากการสัมภาษณ์ของประธานชุมชนและตัวแทน
อาสาสมัครสาธารณสุข ต่อด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของประธานชุมชนและ
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตรวจสอบ ความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ของประธานชุมชนและตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวบรวมเพื่อเป็นแนวทางการจัด
สวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
การจัดทากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ที่รวบรวมได้มาทั้งหมดดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุและแนวทางการจัดสวัสดิการของ
ผู้สู งอายุ ใ นเขตองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลหนองกุ ง อาเภอเมื อ ง จั งหวัด กาฬสิน ธุ์ ใช้ ก ารพรรณนา
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.21 มีอายุ 60 - 65 ปี ร้อยละ 41.38
รองลงมา คือ 66-70 ปี ร้อยละ 31.47 และ71-75 ปี ร้อยละ 21.55 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ78.02 มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 99.14 มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 93.97 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่า 3,000 บาท ร้อยละ 48.71
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
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ตารางที่ 1 ระดับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเภทการสวัสดิการสังคม
ระดับความ
S.D.
X
ของผู้สูงอายุ
ต้องการ
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
4.22
0.21
มาก
2. ด้านรายได้
4.11
0.29
มาก
3. ด้านที่พักอาศัย
4.10
0.37
มาก
4. ด้านนันทนาการ
3.92
0.31
มาก
5. ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และผู้คุ้มครอง
3.87
0.27
มาก
6. ด้านการสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน
4.02
0.37
มาก
รวม
4.04 0.30
มาก
จากตาราง 1 พบว่า ระดับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.04) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ( X = 4.22) รองลงมา คือ ด้านรายได้ ( X = 4.11)
ด้านที่พักอาศัย ( X = 4.10) ด้านการสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน ( X = 4.02) ด้าน
นันทนาการ ( X = 3.92) และด้านความมั่นคงทางสังคมครอบครัว ผู้ดูแล และผู้คุ้มครอง ( X = 3.87)
ตามลาดับ และระดับความต้องการ ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ระดับความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีการช่วยเหลือค่ารักษาโดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ( X = 4.41)
2. ด้านรายได้ ระดับความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ( X = 4.32)
3. ด้านที่พักอาศัย ระดับความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ จั ด หาหรื อ ประสานหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
เครื่องนุ่งห่มและที่พักอาศัยแก่ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองไม่ได้ตามความจาเป็น (X= 4.13)
4. ด้านนันทนาการ ระดับความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.92) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญ (X= 4.23)
5. ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และผู้คุ้มครอง ระดับความต้องการโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีการ
รณรงค์ให้คนในครอบครัวและชุมชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ( X = 4.15)
6. ด้านการสร้างบริการทางสังคมและเครือข่ายการเกื้อหนุน ระดับความต้องการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดให้มีอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน ( X = 4.33)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จานวน 24 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ในแต่ละด้าน โดยเรียงลาดับดังต่อไปนี้
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบว่า ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาหรับ
ผู้สูงอายุ และ ควรมีการจัดให้มีการบริการให้ความรู้ คาแนะนา การดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีให้กับผู้สูงอายุ
2. ด้านรายได้ พบว่า ควรมีการจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และ ควรมีการสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน
3. ด้านที่พักอาศัย พบว่า ควรมีการจัดหาหรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บริการที่พัก
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ผู้สูงอายุ และ ควรมีการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุที่
ยากจน
4. ด้านนันทนาการ พบว่า ควรมีการจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญต่างๆ และ ควรมี
การจัดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในกลุ่มชมรม หรือสมาคม
5. ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดู แล และการคุ้มครอง พบว่า ควรมีการจัดให้มีการ
สงเคราะห์จัดการศพตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และ ควรมีการจัดให้มีบริการอานวย
ความสะดวกและปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการสาธารณะอื่นๆ เช่น ทางเดิน ทางเท้า
ห้องน้า เป็นต้น
6. ด้านการสร้างบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน พบว่า ควรมีการสร้างเครือข่าย
ผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง และ ควรมีการจัดให้มีบริการชุมชน
เคลื่อนที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งภาพรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีความต้องการ
มากที่สุด คือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล รองลงมา คือ ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านการ
สร้ า งบริ ก ารทางสั งคมและเครื อ ข่ า ยการเกื้ อ หนุ น ด้ านนั นทนาการ และด้ านความมั่ นคงทางสั งคม
ครอบครัว ผู้ดูแล และผู้คุ้มครอง ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2. แนวทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกุง พบว่าควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่ที่ให้บริการใน
การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และเป็นสานักงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (2) ด้านรายได้ พบว่า ควรมี
การจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีอาชีพและหารายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว (3) ด้านที่พักอาศัย พบว่าควรมีการจัดหาหรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บริการที่
พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่พักอาศัยและเครื่องใช้ในครัวเรือน (4) ด้าน
นันทนาการ พบว่า ควรมีการจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทากิจกรรม
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เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสขุ ภาพกายและใจที่ดี ถ้าบุคคลประสบความสาเร็จในการทา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง จะทาให้บุคคลนั้นรับรู้ความสามารถของตนเองและส่งผลโดยตรงต่อการนับถือ
ของตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุป ระสบความสาเร็จใน
ชีวิตเพื่อให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข (5) ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว
ผู้ดูแล และการคุ้มครอง พบว่า ควรมีการจัดให้มีการสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุที่
ยากจน ถูกทอดทิ้ง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในการจัดการศพตามประเพณี (6) ด้านการสร้างบริการทาง
สังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน พบว่า ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้สูงอายุ ทาให้เกิดการมีปฏิบัติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จากเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน และผู้สูงอายุ ทาให้ผู้สูงอายุได้รับความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมตลอดจนการรับ บริการด้ านข้อมู ลข่าวสาร และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับ การดูแ ล
สุขภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประเด็นที่น่าหยิบมาอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในการจัดสวัสดิการ ด้าน
สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Uchukorn
Hmuendech (2009) ได้ ศึ ก ษาความต้ อ งการในการได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมของผู้ สู ง อายุ จั ง หวั ด
สมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความต้องการได้รับสวัสดิการสังคมในด้านสุ ขภาพอนามัยมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ขอบเขตงานด้า นสวัส ดิก ารสังคมของกระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ ได้ กาหนด
ขอบเขตงานสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีคือ การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2. ด้านรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในการจัดสวัสดิการ ด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Withit Trinnateeyakul (2007) การศึกษาปัญหาและความต้องการ
บริหารสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง อาเภอ บ้านฉาง จังหวัด
ระยอง พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้านรายได้อยู่ในระดับมากเนื่องมาจากยังไม่มีหน่วยงาน
ใดเข้าไปให้บริการการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
3. ด้านที่พักอาศัย พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในการจัดสวัสดิการ ด้านที่พักอาศัย อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Janphen Lioykeaw (2012) ได้ศึกษาความต้องการในการ
ได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สงู อายุในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุ
ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัยมีข้อเสนอแนะให้เทศบาลจัดให้มีโครงการซ่อมแซม หรือจัดหาที่พักอาศัย
4. ด้านนันทนาการ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในการจัดสวัสดิการ ด้านนันทนาการ อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ WANCHAI CHOOPRADIT (2011) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการ
ได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สงู อายุในเขตเทศบาลตาบลลาทับ อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ พบว่า ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลลาทับมีความต้องการสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับสูงมากในด้านนันทนาการ
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5. ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง พบว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการในการจัดสวัสดิการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Yupaporn Bunmun (2010) ศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครองมากที่ สุด เนื่องมาจากเทศบาล
ตาบลดอนหัวฬ่อ เป็นเทศบาลหนึ่งที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ เพราะพื้นที่บางส่วนอยู่ใน
ย่านอุตสาหกรรมมีผู้คนมาพักพิงอาศัยอยู่ในพื้นที่ มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ และ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงต้องการสิ่งอานวยความสะดวกและต้องการได้รับความ
ปลอดภัยและการคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น
6. ด้านการสร้างบริการทางสังคม และเครือข่ายการเกื้อหนุน พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการใน
การจั ดสวั สดิ การ ด้ านการสร้ า งบริก ารทางสั งคม และเครือ ข่ ายการเกื้ อหนุ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น มีการบริการช่วยเหลือครอบครัวและองค์กรทั่วไป
ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น มีผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุมาช่วยที่บ้าน การไปที่สถานพยาบาล หรือบ้านพักคนชรา
สาหรับ ผู้ชราที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากความบกพร่องทางจิต และได้รับการรับรองว่าเป็น
ผู้ที่จาเป็นต้องได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่บริหารระบบประกันนี้ และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Somphit Meesuk (2011) ศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรั มย์ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ
สวัสดิการด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการ
ต้องการให้มีบริการชุมชนเคลื่อนที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเดินทางไปรับบริการต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความยากลาบาก ความต้องการให้มีบริการกิจกรรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุอาจ
เนื่องมาจากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่เพียงลาพังหรือบางครอบครัวต้องดูแลหลานซึ่งพ่อแม่ไป
ทางานต่างจังหวัด เป็นภาระกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง
สรุปจากการวิจัยเรื่อง การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการในการจัดสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุก ๆ ด้าน ซึ่งสาเหตุที่ ผู้สูงอายุมีความต้อ งการสวัสดิก ารสังคมอยู่ใ นระดับ มาก ก็สืบเนื่ องและ
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ซึ่งมาสโลว์ (Maslow, 1943 : 370) ได้อธิบายถึง
ความต้องการของมนุษย์ 5 ขั้น คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยหรือ
ความมั่นคง ความต้องการทางด้านสังคมความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม และความต้องการที่จะ
ได้รับความสาเร็จในชีวิต และผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Existencerelatedness-growth Theory) ที่สรุปว่ามนุษย์มีความต้องการการอยู่รอด เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานทางกายภาพของมนุษย์และปรารถนาอยากมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ความต้องการอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยเรื่อง จัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้เสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ
2. ควรมีการจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
3. ควรมีการจัดหาหรือประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้บริการที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม
ให้แก่ผู้สูงอายุ
4. ควรมีการจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในวันสาคัญต่างๆ
5. ควรมีการจัดให้มีการสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง
6. ควรมีการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาระบบทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนามาแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการ
ทางานต่อไป
2. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานทางการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน รวมถึงหาแนวทางการมีส่วนร่วมในชุ มชน ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
3. ควรมีการวิจัยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนาการ
จัดสวัสดิการให้ดีขึ้น
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