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ทศันคติของผู้สูงอายุทีม่ต่ีอความพร้อมเพือ่รองรับสังคมผู้สูงอายุของรัฐบาล 

โดย วมิลรัตน์  ดวงมณี 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาเร่ืองทศันคติของผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุของรัฐบาล 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผูสู้งอายุเพื่อศึกษานโยบายท่ีรัฐบาล
ช่วยเหลือผูสู้งอายแุละพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่อนโยบายของรัฐบาลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูสู้งอายใุนจงัหวดัปทุมธานี จ  านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย( ̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   (S.D.) 
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงมากท่ีสุด จ านวน 223 คน คิดเป็น
ร้อยละ55.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มากท่ีสุดจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ55  มี
สถานภาพสมรสมากท่ีสุดจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 ประกอบอาชีพขา้ราชการบ านาญ
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดอยูท่ี่ 20,000 บาทข้ึนไป  จ  านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8  
 นโยบายท่ีรัฐบาลช่วยเหลือผูสู้งอายุ เม่ือพิจารณาภาพรวมเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นรายไดมี้
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  ดา้นสุขภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ดา้นสังคมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ทั้งหมดทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 ความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีมีต่อนโยบายของรัฐบาล จากการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่อนโยบายของรัฐบาล ดา้นรายไดภ้าพมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16  อยู่ในระดบัมาก ดา้นสุขภาพภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ดา้นสังคมภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 อยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคัญ: ผูสู้งอาย ุ,ทศันคติ , นโยบายรัฐบาล , ความพึงพอใจ  
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Abstract 
 

The objectives of this independent study were to study the demographic factors of the 

elderlypeople, to study the government’selderly support policies, and to study elderly people’s 

satisfaction with the government’s policies. This study was a quantitative research. The sample 

used of this study was 400 elderly people in Pathum Thani Province. A questionnaire was used as 

a research tool for data collection. Data collected were then analyzed using statistics, including 

frequency, percentage, mean (x  ) and standard deviation (S.D.). 

The results of this study indicated that most of the respondents were females (n=223, 

55.8 %), between 60-65 years old(n= 220, 55%), married persons (n=265, 66.3%), worked as 

retired government officials (n= 124, 31.0%), earned an average monthly income of 20,000 baht 

or higher (n= 131 , 32.8%). 

When individual aspects of government’s elderly support policies were considered, an 

aspect with the highest mean was income ( ̅=3.74), followed by health( ̅= 3.58), and society 

( ̅= 3.51). All aspects were in a high level.  

By studying the respondents’ satisfaction with government’s elderly support policies, an 

aspect with the highest mean was health ( ̅= 4.24), followed by income ( ̅=4.16), and society 

( ̅= 3.93). The two latter aspects were in a high level.  

Keywords: Elderly, Attitude, Government’s policies, Satisfaction  
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บทน า 
ในสังคมโลกปัจจุบนัก าลงัเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากรส าคญั   คือ

การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายเุน่ืองจากมีจ านวนผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนตามล าดบั โดยการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุนั้น

จะแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มของแต่ละประเทศ เช่น นโยบายการคุมก าเนิด การใส่ใจดูแล

สุขภาพท่ีมากข้ึน การโภชนาอาหารความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแพทยท่ี์ท าให้คนอายุยืนข้ึน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมค่านิยมละทศันคติ 

ในปี พ.ศ.2559 ประชาคมอาเซียนซ่ึงมีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกนัทั้งหมด 639 ลา้นคน 

มีประชากรอายุ 60  ปีข้ึนไป  61  ลา้นคน หรือคอดเป็นร้อยละ 9.6 ของประชากรทั้งหมด ส าหรับ

ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผูสู้งอายุมากเป็นอนัดบัสองของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์  

และในปีพ.ศ.2562 นั้น เป็นคร้ังแรกท่ีมีประชากรสูงอายุมากกวา่ประชากรวยัเด็ก (อายุต  ่ากวา่ 15 ปี) 

คือมีผูสู้งอายุ 18 %  เด็ก 15% และในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเขา้สู่ สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ 

(Aged Society)  โดยมีผูสู้งอายุ 20% เม่ือประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20  ของ

ประชากรทั้ งหมด (มูลนิธิสถาบนัวิจัยและพฒันาผูสู้งอายุไทย 2559) จากข้อมูลดังกล่าว เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูป้ระกอบการเพื่อน าไปวิเคราะห์และวางแผนพฒันาทั้งด้านผลิตภณัฑ์และ

บริการ รวมถึงการตลาดเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายท่ีุมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน การมองเห็นถึงโอกาสทาง

ธุรกิจของตลาดกลุ่มผูสู้งอายุเหล่าน้ีจะกลายเป็นตลาดเป้าหมายส าคญัในการด าเนินธุรกิจต่อไปใน

อนาคต 

มาตรการรองรับผูสู้งอายุของประเทศไทย  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายุ เป็นประเด็นท่ีภาครัฐให้ความส าคญั เพราะมีผลกระทบอย่างกวา้งขวางทั้ งใน

ระดบัมหภาค ไดแ้ก่ ผลต่อผลผลิตรวมของประเทศ (GDP) รายไดต่้อหวัของประชากรการออมและ

การลงทุน งบประมาณของรัฐบาล  การจา้งงานและผลิตภาพของแรงงานในระดบัจุลภาค ไดแ้ก่ ผล

ต่อตลาดผลิตภณัฑแ์ละบริการดา้นต่างๆ 

ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับมือกบัสังคมผูสู้งอายุจึงมีความส าคญั แนวโน้ม

สังคมผูสู้งอายท่ีุเพิ่มข้ึนยอ่มส่งผลท าใหปั้จจยัการผลิตทางดา้นแรงงานลดลง การออมลดลง รัฐบาล

จ าเป็นตอ้งเพิ่มงบประมาณค่าใชจ่้ายทางดา้นสวสัดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน เพื่อดูแลและ

ปฐมพยาบาลผูสู้งอายุมากข้ึน หากไม่มีการเตรียมความพร้อมการจดัสรรทรัพยากรแรงงานท่ีจะ
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ลดลงจะมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้รายได้ประชาชาติลดลง 

ดงันั้นการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การเตรียมความพร้อมเป็นเร่ืองส าคญั ควรจะร่วมมือกนัทั้งภาครัฐ

และเอกชน ซ่ึงในปีพ.ศ.2564  ประเทศไทยจะมีแนวโนม้เขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged 

Society) โดยมีผูสู้งอายุ20%  จึงมีเวลาค่อนขา้งนอ้ยในการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นบุคลากรและ

ระบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างหลกัประกนัทางสังคมขั้นพื้นฐานส าหรับผูสู้งอายุโดยเฉพาะโดยจะตอ้ง

เร่งด าเนินการดงัน้ี  1. การปรับปรุงฐานขอ้มูลเก่ียวให้ทนัสมยัเพื่อท่ีจะไดติ้ดตามอยา่งใกลชิ้ดและ

ใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ยา่งทัว่ถึงและตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 2.การสร้างหลกัประกนัดา้น

สุขภาพและการรักษาพยาบาล ซ่ึงยงัมีปัญหาเร่ืองโรงพยาบาลท่ีให้เลือกใช้บริการมีจ ากดั และไม่

ค่อยไดรั้บความเช่ือถือดา้นคุณภาพบริการ นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาเร่ืองการส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน จึง

เป็นหน้าท่ีของรัฐในการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทุกแห่ง

ให้ไดม้าตรฐาน 3.สนบัสนุนการดูแลระยะยาวและการแกปั้ญหาการขาดแคลนผูดู้แล ผลกระทบ

จากเศรษฐกิจและสังคม ท าให้รูปแบบและขนาดครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป ขณะเดียวกบัภาวการณ์

เจบ็ป่วยและพิการของผูสู้งอายกุ็มีมากข้ึน ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นการดูแลระยะยาวและการขาดแคลน

ผูดู้แลจึงมีการเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมผูสู้งอายุแห่งชาติ เร่งจดัท านโยบายแผนการผลิตและ

พฒันาก าลงัคนดา้นการดูแลผูสู้งอายุท่ีเป็นทางการ 4.สร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ละส่งเสริมการ

ออมเพื่อวยัหลงัเกษียณ ผา่นเคร่ืองมือหรือระบบการออมประเภทต่างๆ ไดแ้ก่กองทุนประกนัสังคม

กรณีชราภาพ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว การประกนัชีวิตและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

แห่งชาติ 5.การส่งเสริมการมีงานท าของผูสู้งอายุ รวมถึงการขยายเกณฑ์ก าหนดเกษียณอายุ 60 ปี 

เป็น 65 ปี เพื่อให้ผูสู้งอายุมีรายไดแ้ละไดใ้ช้ประสบการณ์และศกัยภาพอย่างเต็มท่ี รวมถึงเป็นการ

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วย  6.การสร้างเสริมความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน 

เพื่อใหส้ามารถดูแลปัญหาผูสู้งอายไุดด้ว้ยตวัเองใหม้ากท่ีสุด 
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 ดว้ยเหตุน้ี  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองทศันคติของผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมเพื่อ

รองรับสังคมผูสู้งอายุของรัฐบาลว่าผูสู้งอายุมีความตอ้งการหรือความพึงพอใจในนโยบายของ

รัฐบาลและสิทธิต่างๆท่ีผูสู้งอายุจะได้รับ เพื่อเป็นแนวทางพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุให้ดี

ยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของสูงอายุ 
 2.เพื่อศึกษานโยบายท่ีรัฐบาลช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ  
 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่อนโยบายของรัฐบาล 

ขอบเขตของงานวจิยั 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงส ารวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลดา้นคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 1.ขอบเขตดา้นประชากรการวิจยัมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรท่ีเป็นผูสู้งอายุและ
กลุ่มตวัอย่างในเขตจงัหวดัปทุมธานี คือ ผูสู้งอายุทั้ งชายละหญิงท่ีมีความพึงพอใจต่อนโยบาย
ผูสู้งอายขุองรัฐบาล 
 2.ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากประชากรมีทั้งส้ิน 154,239คน  การก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro 
Yamane (1973). ซ่ึงทางผูว้จิยัไดก้  าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 
จึงท าให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบว่าจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากการเปิดตารางของ Taro 
Yamane มีจ  านวนเท่ากบั 400 ตวัอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่มหรือพื้นท่ี (Cluster or 
Area Simpling) 
 3.ขอบเขตของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัการวจิยัคร้ังน้ีจะใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวิจยั 
คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุของ
รัฐบาล 
 4.ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร
ดงัต่อไปน้ี  
  4.1 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ้และนโยบายของรัฐบาลท่ี
ช่วยเหลือผูสู้งอายใุนดา้นรายได ้ดา้นสุขภาพ ดา้นสังคม 
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  4.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ ความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่อนโยบายของรัฐบาล 
 5. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึง เมษายน 
2563 

ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ 
 1.ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูสู้งอายเุพื่อใหท้ราบถึงทศันคติของผูสู้งอายุ 

  2.ศึกษาเก่ียวกบันโยบายท่ีรัฐบาลช่วยเหลือผูสู้งอายุและผลการวิจยัท าให้ทราบนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป 
 3.ทราบถึงความคิดเห็นของผูสู้งอายท่ีุมีความพึงพอใจในนโยบายของรัฐบาล 

 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

    

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.อาชีพ 

5.รายได้ 

 

 

 

ความพงึพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ 

นโยบายของรัฐบาล 

-ด้านรายได้ 

-ด้านสุขภาพ 

-ด้านสังคม 

นโยบายของรัฐบาลทีช่่วยเหลอื

ผู้สูงอายุ 

-ด้านรายได้ 

-ด้านสุขภาพ 

-ด้านสังคม 
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วธีิการด าเนินการวจิยั 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุในจงัหวดัปทุมธานี โดยการเปิดตารางหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973)  ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดก้  าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการ
สุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จึงท าให้มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% พบวา่จะไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 400 ตวัอยา่ง จากประชากรจงัหวดัปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ท่ีสร้างข้ึนผา่น 
Google Form  ใหผู้ต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม ประกอบไป
ดว้ย 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบันโยบายท่ีรัฐบาลช่วยเหลือผูสู้งอายุ ในดา้นรายได ้ดา้น
สุขภาพ ดา้นสังคม 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุมีต่อนโยบายของรัฐบาล  
ในดา้นรายได ้ดา้นสุขภาพ ดา้นสังคม ก่อนน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยขอ้มูลใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 น ามาแจกแจงความถ่ีรวมถึงหาค่าร้อยละ ขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 
และ 3  น ามาหาค่าเฉล่ีย รวมถึงส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเร่ืองทศันคติของผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุของ
รัฐบาล สรุปไดด้งัน้ี 
 1.ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
    ส่วนใหญ่เป็นหญิงมากท่ีสุด จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ55.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 
60-65 ปี มากท่ีสุดจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ55  มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดจ านวน 265 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.3 ประกอบอาชีพขา้ราชการบ านาญจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมากท่ีสุดอยูท่ี่ 20,000 บาทข้ึนไป  จ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
 2.ผลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายท่ีรัฐบาลช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ

ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายท่ีรัฐบาลช่วยเหลือผูสู้งอายุเม่ือพิจารณาภาพรวมเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นรายไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  ดา้นสุขภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ดา้นสังคมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.51 ทั้งหมดทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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3.ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายท่ีุมีต่อนโยบายของรัฐบาล 
ความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีมีต่อนโยบายของรัฐบาล จากการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีมีต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านรายได้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 อยู่ในระดบัมาก ดา้นสุขภาพภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ดา้นสังคมภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 อยูใ่นระดบัมาก 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลการวิจยัเร่ือง ทศันคติของผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุของ
รัฐบาล 

1.ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากท่ีสุด จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ55.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-65 ปี มากท่ีสุด
จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ55 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดจ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอุไรวรรณรุ่งไหรัญ (2546)ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูสู้งอายุท่ีมี
ต่อสิทธิผูสู้งอายุตพระราชบญัญติัผูสู้งอายุพ.ศ. 2546  ในการร่วมกิจกรรมณสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายรุะหวา่ง60-64 ปี  มีสถานภาพสมรส พกัอาศยัอยูก่บัคู่สมรสแสดงให้เห็นวา่ ทศันคติของ
ผูสู้งอายุท่ีมีต่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุของรัฐบาลเป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 60-65 ปี 
สถานภาพสมรส 
 2.ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายท่ีรัฐบาลช่วยเหลือผูสู้งอายุเม่ือพิจารณาภาพรวมเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นรายไดมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.74  ดา้นสุขภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ดา้นสังคมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.51 ทั้งหมดทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา วงนารีและรัฐบุรุษ 
คุม้ทรัพยไ์ดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการสนับสนุนด้านสวสัดิการของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองหลวงอ าภอเสลภูมิจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา่ดา้นดูแลสุขภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 3.ความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีมีต่อนโยบายของรัฐบาล จากการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของผูสู้งอายุท่ีมีต่อนโยบายของรัฐบาล ด้านรายได้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 อยู่ในระดบัมาก ดา้นสุขภาพภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ดา้นสังคมภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนตรี 
พรมน้อย(2559) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสังคมของเทศบาลต าบล
บา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดั
สวสัดิการสังคม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ขอ้เสนอแนะ 
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 ดา้นรายไดก้ารจดัท่ีพกัอาศยั อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอยา่งทัว่ถึงอยูใ่น
ระดบัปานกลางควรปรับปรุงและส่งเสริมในนโยบายเร่ืองน้ีให้แก่ผูสู้งอายุดว้ย รัฐบาลควรส่งเสริม
นโยบายในทุกๆดา้น และรัฐบาลควรท าแบบสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองความพึงพอใจของผูสู้งอายุอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 เพื่อใหผ้ลวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดผลกวา้งมากข้ึนและให้ไดข้อ้มูลเชิง
ลึกข้ึน ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะไวด้งัน้ี 
 1.  ควรเพิ่มระยะเวลาการเก็บขอ้มูล เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเวลา
การเก็บขอ้มูล ตั้งแต่ 28 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2563 จึงท าให้เก็บขอ้มูลเร่ืองทศันคติของผูสู้งอายุท่ี
มีต่อความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายขุองรัฐบาลเป็นเวลาอนัสั้นเท่านั้น 
 2.  ควรขยายพื้นท่ีในการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งให้กวา้งมากข้ึน เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งมีลกัษณะและความพึงพอใจท่ีต่างกนั 
 3.  การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรขยายผลแบบสอบถามของผูสู้งอายุในแต่ละด้านให้
ครอบคลุมเพิ่มข้ึน เช่น ดา้นนนัทนาการ เป็นตน้ 
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เกษรา โพธ์ิเยน็  สังคมผูสู้งอาย:ุโอกาสของธุรกิจท่ีย ัง่ยนืในอนาคต วารสารวทิยาการจดัการปริทศัน์

ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2562  

ศศิพร บุญชู (2560) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือบา้นเด่ียวของโครงการบา้นจดัสรรในพื้นท่ีเขต

อ าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

จุฑามณี สายยดื (2562) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชส้ถานบริบาลผูสู้งอายใุนเขตประเวศ. 

วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ณชพฒัน์อศัวรัชชนนัต ์(2554) ทศันคติและพฤติกรรมการใชบ้ริการเคร่ืองจ าหน่ายน ้าด่ืมแบบหยอด

เหรียญของผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ทใ์นจงัหวดันนทบุรีงานวจิยัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการ

วจิยัจากวทิยาลยัราชพฤกษ ์

นางสาวมทัยา ศรีพนา การจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายใุนประเทศไทย (Social Welfare for the 

Elderly  in Thailand) วทิยากรปฏิบติัการ ส านกัวชิาการ ส านกังานเลขาธิการวฒิุสภา  

บทความวชิาการ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 22 ธนัวาคม 2557  

นายอนนัต ์อนนัตกลู  ภาคีสมาชิก สังคมสูงวยั ความทา้ทายประเทศไทย บทความเสนอท่ีประชุม

ราชบณัฑิตและภาคีสมาชิกส านกัธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบณัฑิตยสภา 

มนตรี พรมนอ้ย (2559) ความพึงพอใจของผูสู้งอายุต่อการจดัสวสัดิการสังคมของเทศบาล ต าบล

บา้นคลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก วทิยานิพนธ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ปริญญารัฐประศาสนศาตร์มหาบณัฑิต 

ร้อยต ารวจโทกมัปนาท ปานสุวรรณ (2558) ทศันคติและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

ปฏิบติังานและการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ สถานีต ารวจภูธรหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ การศึกษาสารนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

จดัการภาครัฐแลละเอกชน มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 

รุจิรา ตนัเทอดทิตย.์ (2559.) พฤติกรรมและระดบัความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการร้าน ที ซี เอช คาร์

แคร์. อ.เมือง จงัหวดัหนองคาย. การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขา

การตลาด. คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ศิริพงศ ์ตนัทวีววิฒัน์(2556) การมีส่วนร่วมในโครงการรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ

ผูบ้ริหาร บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั และบริษทัในเครือ วทิยานิพนธ์ของ

ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันาโครงการ

บณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัธนบุรี 

อรชร โวทว ี(2548) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนอ าเภอบา้นแพ จงัหวดัราชบุรี 

วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาชุมชน ภาควชิาจิตวทิยาและ

การแนะแนว บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปกร 

อจัฉรา วงนารี รัฐบุรุษ คุม้ทรัพย ์ความตอ้งการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาล

ต าบลหนองหลวง อ าเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด วารสารวิทยาลยันครราชสีมา ฉบบัพิเศษ 

กา้วสู่ทศวรรษท่ี 2 ของวทิยาลยันครราชสีมา 

อุไรวรรณ  รุ่งไหรัญ (2546) ทศันคติของผูสู้งอายท่ีุมีต่อสิทธิผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุ

พ.ศ.2546 ในการร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร สถาบนัทรัพยากร

มนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วารสารปัญญาภิวฒัน์ ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1ประจ าเดือน

มกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 

 
 

 


