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บทคัดย่อ 

การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา
ความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และเพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลสะพลี อ าเภอปะ
ทิว จังหวัดชุมพร ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ส ารวจ
รายการ (Check list) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว อาชีพ รายได้ปัจจุบัน เงินออม และหนี้สิน  แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบลสะ

พลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x  ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และทดสอบ โดยใช้สถิติ t-test, One-way ANOVA และ LSD  

 ผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า โดยรวมผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุ
ให้ความส าคัญกับสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคมมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาเป็นสวัสดิการด้านการบริการทางด้านสุขภาพ เป็น
อันดับที่ 2 สวัสดิการด้านรายได ้เป็นอันดับที่ 3 และอันดับที่ 4 ได้แก่ สวัสดิการด้านนันทนาการ และผลการเปรียบเทียบความต้องการ
สวัสดิการของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ท่ีมีสถานภาพสมรส ท่ีพักอาศัย รายได้ เงิน
ออม และหนี้สินต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : ความต้องการ , สวัสดกิาร, ผูสู้งอายุ 
 

Abstract 
The Purpose of this research were to study elderly welfare needs in Saphli sub-district, Pathiu district, 

Chumphon province and to compare elderly welfare needs in Saphli sub-district, Pathiu district, Chumphon 
province. The sample was 400 elderly people, live in Saphli sub-district, Pathiu district, Chumphon province, and 
aged 60 years old onwards. The research’s instruments was questionnaire. The first part was general information, 
asked answerer about their gender, age, education level, status, accommodation, members in family, occupation, 
income, saving and loan. The second part was about elderly welfare nee s in  aphli su - istrict,  athiu  istrict, 

 humphon province. The  ata’s statistic analyze   y percentage, mean  x  ), standard deviation (SD), t-test, One-
way ANOVA, and LSD. The results showed that, in general, the level of elderly welfare need was found at a high 
level. When considering each part of welfare needs, elderly people placed the most importance on the aspect 
of social security. The second importance was the aspect of health care and treatment. The third importance 
was the aspect of income. The fourth importance was recreation activity. The comparison of elderly welfare 
needs showed that there was differentiation in elderly welfare needs with different status, accommodation, 
income, saving and loan at significant level of .05   
Keywords  :   Needs, Elderly people, Welfare  
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1. บทน า 
 ปัจจุบันหลายๆประเทศต่างๆในโลกนี้ ได้พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งประเทศไทย 
ที่ก าลังพัฒนาในทุกๆด้าน หนึ่งปัจจัยส าคัญที่ต้องการการพัฒนาและเป็นก าลังส าคัญ คือ ประชากรภายในประเทศ นอกจาก การ
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของวัยเด็กที่จะเป็นก าลังส าคัญของประเทศ หรือการพัฒนาวัยแรงงานให้มีความสามารถ
ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆแล้วนั้น การให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพราะ
ผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นผู้ที่ได้สั่งสมความรู้และความช านาญที่มีคุณค่ามาตลอดชีวิต การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุไทย จึงควรได้รับการดู แล
เป็นพิเศษมากกว่าวัยอื่นๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย อาหารการกิน ความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิต การได้รับการดูแลจาก
ครอบครัวและสังคมทั้งในด้านความสุขทางจิตใจ และปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมถึงรายได้ที่เหมาะสมด้วย (ประพันธ์ 
พงศ์คณิตานนท์, 2556) 
 เมื่อกล่าวถึงผู้สูงอายุนั้น องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุ (Older person) ไว้ว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไป ซึ่งในประเทศไทยนั้น จ านวนผู้สูงอายุได้เพิ่มจ านวนมากข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้า ทันสมัย ช่วยให้
คนมีอายุยืนยาวขึ้น ประกอบกับอัตราภาวะเจริญพันธ์ุที่ลดต่ าลง ท าให้พีระมิดประชากรไทยเปลี่ยนรูปไปอย่างมาก จากลักษณะที่เคยมี
ฐานกว้างและยอดแหลม คือ มีประชากรวัยเยาว์มาก และประชากรสูงอายุน้อย เปลี่ยนไปเป็นพีระมิดที่มีฐานแคบลง ตรงส่วนกลาง
ขยายใหญ่ขึ้น และยอดป้านขึ้น นั่นคือ มีประชากรที่เป็นเด็กน้อยลง และมีผู้สูงอายุมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ (ปราโมทย์ 
ประสาทกุล, 2551) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากร จากข้อมูลส ามะโนประชากรโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่รอบปี 
พ.ศ. 2503 จนถึงปี 2553 พบว่า จ านวนประชากรผู้สูงอายุต่อจ านวนประชากรรวมทั้งหมดสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้สัดส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากกว่าร้อยละ 10 จนกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเป็นที่เรียบร้อย (วรเวศม์ สุวรรณระดา, 
2557) 
 เนื่องจาก จ านวนผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น การดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส าคัญ หนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ชัดและมีความส าคัญ เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ คือ สภาพร่างกายและสุขภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการท างานลดลง การ
เคลื่อนไหวท่ีไม่คล่องแคล่วเหมือนวัยท างาน ระบบภายในร่างกายที่เสื่อมสภาพ เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการดูแล
ตัวเองก็ย่อมลดลงตามไปด้วย ผู้สูงอายุจึงควรการได้รับการดูแลด้านสุขภาพ การบริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลอย่าง
เหมาะสม และในปัจจุบัน ระบบสวัสดิการของผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมในเรื่องของการมีเสรีภาพที่จะได้รับปัจจัยการด ารงชีวิตอย่าง
เพียงพอ การมีส่วนร่วมในสังคม การได้รับการอุปการะเลี้ยงดูและการปกป้องคุ้มครองจากครอบครัวและสังคม การแสวงหาโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผู้สูงอายุมีสิทธิที่จะด ารงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม (วิจิตรา วิเชียรชม, 2557) 
 นอกจากเรื่องของสวัสดิการโดยทั่วไปที่ผู้สูงอายุได้รับแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุโดยตรง คือ 
เรื่องของรายได้ของผู้สูงอายุ จากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุไทย มีรายได้
มากจากแหล่งต่างๆ ดังน้ี รายได้จากการท างาน, รายได้จากบ านาญ, จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ย 
ค่าเช่า, การใช้เงินออม และการเกื้อหนุนจากครอบครัว ไม่ว่าจะจากคู่สมรส บุตร ญาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตร
นับเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของผู้สูงอายุ จากการส ารวจ จะพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตร มีสัดส่วนลดลงในช่วงที่
ผ่านมา ในขณะที่ผู้สูงอายุมีรายได้จากการพึ่งตนเอง เช่น การท างาน เงินออม หรือจากดอกเบี้ย มีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อสังเกตจากการ
ส ารวจ คือ เงินจากภาครัฐ ไม่ว่าเงินบ านาญหรือเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ล้วนมีความส าคัญมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า มี
ผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยที่ได้รับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุเป็นแหล่ง รายได้หลักไว้ใช้ในยามชราภาพ ซึ่งนับ เป็นเงินได้ที่มีจ านวนไม่มา กนัก 
(Econnews, 2558) 
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 จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ ต าบลสะพลี 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก และสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบัน อาจยังไม่ทั่วถึงและไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือการสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวนผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้น และเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อศึกษาความต้องการสวสัดกิารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการของผูสู้งอายุในเขตพื้นที่ ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
สมมติฐาน 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ตั้งสมมตฐิานในการวิจัยไว้ ดังนี ้
 สมมติฐานที่ 1. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีที่พักอาศัยต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี มีเงินออม และไม่มีเงินออมมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 5. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีหนี้สิน และไม่มีหนี้สินมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของ”สวัสดิการสังคม”และ”ผู้สูงอาย“ุ 
 ณิชานี ฉุนฉลาด (2560) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการไว้ ว่า“ระบบสวัสดิการสังคม” หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม พัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายที่สังคมก าหนด โดยการกระตุ้นให้
สังคมปรับปรุงและพัฒนา สถาบันสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล เพื่อน าไปสู่การเป็นสังคมอุดมคติ และ
“ผู้สูงอายุ” ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีสัญชาติไทย (มาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
แนวคิดเรื่องการให้ความช่วยเหลือ 
 ณิชชา บูรณสิงห์ (2560) แนวคิดเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญมาเป็นเวลานาน
แล้ว เห็นได้จากการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ เมื่อปี ๒๔๙๖ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การอุปการะแก่
ผู้สูงอายุที่ไร้ญาติและไม่มีที่พึ่งพาอาศัย ต่อจากนั้นได้มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเรื่อยมา รวมทั้งได้มีการจัดบริการต่ าง ๆ 
เพิ่มขึ้นด้วย 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ที่มีอายุตั้งแต่ 60 
ปี ข้ึนไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ใช้การสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีเจาะจง และการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไมทราบ
จ านวนประชากรโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยขนาดของตัวอย่างประชากรที่ ระดับนัยส าคัญ 0.05  
คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เป็นร้อยละและสัมประสิทธ์ิของความผันแปรเท่ากับ 0.5 ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 คน (วิชิต อู่
อ้น, 2550)  
สามารถแสดงไดดังนี ้
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 n = 
  

   
  

 โดยที่  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
Z = ระดับความเช่ือมั่นก าหนดที่ 95% 
e = คาความผิดพลาดที่ยอมรับไดโดยก าหนดที่ ±5% 

แทนค่า  n =  = 384.16        (1) 
 
ผลจากการค านวณ จะไดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คนจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และได้ส ารองเผื่อการสูญเสีย

ของแบบสอบถามไว้ 15 ชุด ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมกับส ารองเผื่อการสูญเสียส าหรับการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 คน 
2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผู้สงูอายุในเขตพื้นท่ีต าบล
สะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ลักษณะที่พัก
อาศัย และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลอื่นๆของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ อาชีพ รายได้ปัจจุบัน เงินออม และ
หนี้สิน เป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการดา้นสวสัดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด
ชุมพรเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนน มดีังนี้  

ระดับความต้องการสวัสดิการมากที่สุดให้  5 คะแนน 
ระดับความต้องการสวัสดิการมากให้   4 คะแนน 
ระดับความต้องการสวัสดิการปานกลางให้  3 คะแนน 
ระดับความต้องการสวัสดิการน้อยให้   2 คะแนน 
ระดับความต้องการสวัสดิการน้อยที่สุดให้  1 คะแนน 

การแปลความหมายของข้อมูล 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =         (2) 
     
    =  
    = 0.8 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามระดับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้บริการ 
 คะแนนเฉลีย่  ระดับความคิดเห็น 
 4.21-5.00  มากที่สุด 
 3.41-4.20  มาก 
 2.61-3.40  ปานกลาง 
 1.81-2.60  น้อย 
 1.00-1.80  น้อยที่สุด 
 ส่วนท่ี 3 สอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  โดยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

1.962 
4*(0.05)

2 

5-1 
5 

คะแนนสูงสดุ - คะแนนต่ าสุด 
จ านวนช้ัน 
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 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูมีขั้นตอน ดังนี ้
2.3.1 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
2.3.2 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมี

ความสมบรูณ์ จ านวน 400 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวจิัย 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี ้

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุม ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อก าหนดขอบเขตและเนื้อหาของ
แบบทดสอบ จะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการวิจัยยิ่งข้ึน 

3. น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม 
4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขตามค าแนะน า มาทดสอบความค่าความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

โดยใช้เครื่องมือการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และการหาสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach Alpha) 
5. ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกครัง้ เพื่อแก้ไขปรับปรุงจนได้เครื่องมอืท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปสอบถามกลุม่ตัวอย่าง 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

2.4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลอื่นๆของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ อาชีพ รายได้ปัจจุบัน เงินออม และหนีสิน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ 

2.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
2.4.3 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบ t-test ส าหรับทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัว

แปรอิสระ 2 กลุ่ม และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA หากพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่
ด้วย LSD 

 
3. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัด ชุมพร ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและน าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่ ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชมุพร 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวั ดชุมพร จ าแนกตาม
ปัจจัยต่างๆ ได้ดังนี้ จ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนมากผู้สูงอายุเป็นเพศหญิง จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 จ าแนกตามอายุ 
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พบว่า ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุท่ีมีช่วงอายุ 60-70 ปี จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนมาก จ านวน 366 คน เข้ารับการศึกษาถึงระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 91.5 จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ส่วนมาก 
อยู่ในสถานภาพสมรส จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 82 จ าแนกตามลักษณะที่พักอาศัย พบว่า ส่วนมากเป็นที่พักอาศัยของตนเอง 
จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน 
จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 จ าแนกตามอาชีพ ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 
จ าแนกตามรายได้ปัจจุบัน พบว่า ส่วนมากมีรายได้ 1,001-5,000 บาท จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 จ าแนกตามเงินออม พบว่า 
ส่วนมากไม่มีเงินออม จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 และจ าแนกตามหนี้สิน พบว่า ส่วนมาก ไม่มีหนี้สิน จ านวน 322 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.5  

 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่ ต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
 ระดับความต้องการ 5 = มากที่สดุ, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด  

ตารางที่ 1 จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสวัสดิการด้านการบริการทางด้าน สุขภาพ 

สวัสดิการด้านการบริการทางด้านสุขภาพ 
ระดับความต้องการ 

 ̅ S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

1.ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล 
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

225 
(56.2) 

145 
(36.2) 

28 
(7) 

2 
(0.5) 

0 4.48 .649 มากที่สุด 

2. ท่านต้องการให้มีการจัดบริการรถรับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 
ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว และผู้ปว่ยเร้ือรัง 

320 
(80) 

64 
(16) 

16 
(4) 

0 0 4.76 .513 มากที่สุด 

3. ท่านต้องการให้มีบริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัสุขภาพและ
โรคภัยไข้เจ็บเป็นรายบุคคล 

190 
(47.5) 

145 
(36.2) 

65 
(16.2) 

0 0 4.31 .736 มากที่สุด 

4. ท่านต้องการให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
308 
(77) 

78 
(19.5) 

14 
(3.5) 

0 0 4.74 .515 มากที่สุด 

5. ท่านต้องการให้มีบริการช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล 
326 

(81.5) 
70 

(17.5) 
4 
(1) 

0 0 4.80 .421 มากที่สุด 

ภาพรวมความต้องการสวัสดิการด้านการบริการทางด้านสุขภาพ 4.65 .359 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้านการบริการทางด้านสุขภาพ ตามล าดับดังนี้ อันดับที่ 1 ข้อ 5. 

ท่านต้องการให้มีบริการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ( ̅ = 4.80, S.D. = .421) อันดับที่ 2 ข้อ 2. ท่านต้องการให้มีการจัดบริการรถ

รับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ าตัว และผู้ป่วยเรื้อรัง ( ̅ = 4.76, S.D. = .513) อันดับที่ 3 ข้อ 4. ท่านต้องการให้มีบริการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี ( ̅ = 4.74, S.D. = .515) อันดับที่ 4 ข้อ 1.ท่านต้องการให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพ

ผู้สูงอายุ ( ̅ = 4.48, S.D. = .649) และอันดับที่ 5 ข้อที่ 3. ท่านต้องการให้มีบริการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บเป็น

รายบุคคล ( ̅= 4.31, S.D. = .763) 

ตารางที่ 2 จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคม 

สวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคม 
ระดับความต้องการ 

 ̅ S.D. แปลผล 5 4 3 2 1 

6. ท่านต้องการให้มีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัว
อย่างมีคุณภาพ 

292 
(73) 

96 
(24) 

12 
(3) 

0 0 4.70 .520 มากที่สุด 

7. ท่านต้องการให้มีการส่งเสริมค่านิยมในการอยู่รว่มกันกบั
ผู้สูงอาย ุ

298 
(74.5) 

90 
(22.5) 

12 
(3) 

0 0 4.72 .514 มากที่สุด 
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8. ท่านต้องการให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุใน
อาคาร สถานที ่ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น 

274 
(68.5) 

118 
(29.5) 

8 
(2) 

0 0 4.67 .513 มากที่สุด 

9. ท่านต้องการให้มีการก าหนดกฎหมายและแนวปฏบิัติใน
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธขิองผู้สูงอายุ 

282 
(70.5) 

114 
(28.5) 

4 
(1) 

0 0 4.69 .482 มากที่สุด 

10. ท่านต้องการให้มีการชว่ยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รับอันตราย
จากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 

275 
(68.8) 

121 
(30.2) 

4 
(1) 

0 0 4.68 .489 
มากที่สุด 

ภาพรวมความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคม 4.70 .369 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคมตามล าดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 ข้อ 7. ท่าน

ต้องการให้มีการส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ ( ̅ = 4.72, S.D. = .514) อันดับที่ 2 ข้อ 6. ท่านต้องการให้มีส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพ ( ̅ = 4.70, S.D. = .520) อันดับที่ 3 ข้อ 9. ท่านต้องการให้มีการก าหนดกฎหมายและ 

แนวปฏิบัติในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ ( ̅ = 4.69, S.D. = .482) อันดับที่ 4 ข้อ 10. ท่านต้องการให้มีการช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง ( ̅ = 4.68, S.D. = 

.489) และอันดับที่ 5 ข้อ 8. ท่านต้องการให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะ

อื่น ( ̅ = 4.67, S.D. = .513) 

 

ตารางที่ 3 จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความต้องการสวัสดิการด้านรายได้ 

สวัสดิการด้านรายได้ 
ระดับความต้องการ 

 ̅ S.D. แปลผล 5 4 3 2 1 

11. ท่านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด าเนิน
เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 

37 
(9.2) 

48 
(12) 

220 
(55) 

85 
(21.2) 

10 
(2.5) 

3.04 .896 ปานกลาง 

12. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน
อาชีพ และภูมปิัญญาผู้สูงอาย ุ

12 
(3) 

61 
(15.2) 

253 
(63.2) 

58 
(14.5) 

16 
(4) 

2.99 .761 ปานกลาง 

13. ท่านต้องการให้จัดสถานที่เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
ผู้สูงอายุ 

12 
(3) 

33 
(8.2) 

257 
(64.2) 

90 
(22.5) 

8 
(2) 

2.88 .703 มากที่สุด 

14. ท่านต้องการให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
370 

(92.5) 
28 
(7) 

2 
(0.5) 

0 0 4.92 .289 มากที่สุด 

15. ท่านต้องการให้มีการจัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
ที่ยากจนและขาดแหล่งพึ่งพิง 

372 
(93) 

26 
(6.5) 

2 
(0.5) 

0 0 4.92 .282 มากที่สุด 

ภาพรวมความต้องการสวัสดิการด้านรายได้ 3.76 .464 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวสัดิการด้านรายไดต้ามล าดับ ดังน้ี อันดับที่ 1  

  

 ข้อ 15. ท่านต้องการให้มีการจัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและขาดแหล่งพึ่งพิง  ( ̅ = 4.92, S.D. = .282) 

และ ข้อ 14. ท่านต้องการให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ( ̅ = 4.92, S.D. = .289) อันดับที่ 2 ข้อ 11. ท่านต้องการให้

หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องด าเนินเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ( ̅ = 3.04, S.D. = .896) อันดับที่ 3 ข้อ 12. ท่านต้องการ

ให้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ และภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ( ̅ = 2.99, S.D. = .761) และอันดับที่ 4 ข้อ 13. ท่านต้องการ

ให้จัดสถานท่ีเพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ ( ̅ = 2.88, S.D. = .761) 
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ตารางที่ 4 จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ 

สวัสดิการด้านนันทนาการ 
ระดับความต้องการ 

 ̅ S.D. แปลผล 5 4 3 2 1 

16. ท่านต้องการให้จัดตั้งชมรมผู้สูงอาย ุเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ 

186 
(46.5) 

148 
(37) 

60 
(15) 

6 
(1.5) 

0 4.28 .772 มากที่สุด 

17. ท่านต้องการให้จัดตั้งศูนย์บริการผู้สงูอายุ เพื่อให้การ
ปรึกษาแก่ผู้สูงอายแุละสมาชิกในครอบครัว 

169 
(42.2) 

167 
(41.8) 

64 
(16) 

0 0 4.26 .718 มากที่สุด 

18. ท่านต้องการให้มีสถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจภายในต าบล 
เพื่อใช้ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา พกัผ่อน 

15 
(3.8) 

74 
(18.5) 

260 
(65) 

49 
(12.2) 

2 
(0.5) 

3.13 .680 ปานกลาง 

19. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับ
เยาวชน คนในชุมชน 

6 
(1.5) 

54 
(13.5) 

248 
(62) 

90 
(22.5) 

2 
(0.5) 

2.93 .660 ปานกลาง 

20. ท่านต้องการให้มีการจัดการบริการทัศนศึกษาตามแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกสถานที ่

16 
(4) 

57 
(14.2) 

108 
(27) 

139 
(34.8) 

80 
(20) 

2.47 1.085 น้อย 

ภาพรวมความต้องการสวัสดิการด้านนนัทนาการ 3.42 .501 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการตามล าดับ ดังนี้ อันดับที่ 1 ข้อ 16. ท่านต้องการให้

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศูนย์กลางข่าวสาร แหล่งพบปะสังสรรค์ของผู้สูงอายุ ( ̅ = 4.28, S.D. = .772)  

อันดับที่ 2 ข้อ 17. ท่านต้องการให้จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุ เพื่อให้การปรึกษาแก่ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว  ( ̅ = 4.26, S.D. 

= .718) อันดับที่ 3 ข้อ 18. ท่านต้องการให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจภายในต าบล เพื่อใช้ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา พักผ่อน  ( ̅ 

= 3.13, S.D. = .680) อันดับที่ 4 ข้อ 19. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน ( ̅ = 2.93, S.D. 

= .660) และอันดับที่ 5 ข้อ 20. ท่านต้องการให้มีการจัดการบริการทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและนอกสถานที่ ( ̅ = 2.47, 

S.D. = 1.085) 

 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2.51 2 1.25 

12.56 .00 ภายในกลุ่ม 184.53 1844 .10 
รวม 187.05 1846  

 จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ค่า F = 12.56 ค่า Sig. = .00 
น้อยกว่า .05 สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 
สถานภาพสมรส สมรส หย่าร้าง/ม่าย 

โสด .145* .222* 
สมรส  .076* 

 จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ทุกกลุ่มมคีวามต้องการสวัสดิการที่แตกตา่งกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
สมมติฐานที่ 2. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี มีที่พักอาศัยต่างกัน มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามลักษณะที่พักอาศัย 

 SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ .85 2 .42 

4.21 .015 ภายในกลุ่ม 186.20 1844 .10 
รวม 187.05 1846  
 จากตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามลักษณะที่พักอาศัย พบว่า ค่า F = 4.21 ค่า Sig. = .015 
น้อยกว่า .05 สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีที่พักอาศัยต่างกันอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

ลักษณะที่พักอาศัย ที่พักอาศัยของบุตรหลาน ที่พักอาศัยของญาติ/คนรู้จัก 
ที่พักอาศัยของตนเอง .00043 .216* 

ที่พักอาศัยของบุตรหลาน  .215* 

 จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า กลุ่มที่พักอาศัยของญาติ/คนรู้จัก มีความต้องการสวัสดิการที่
แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
สมมติฐานที่ 3. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีรายได้ต่างกันมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามรายได้ 

 SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 7.96 3 2.65 
27.33 .00 ภายในกลุ่ม 179.08 1843 .097 

รวม 187.05 1846  
 จากตารางที่ 9 การเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามรายได้ พบว่า ค่า F = 4.21 ค่า Sig. = .00 น้อยกว่า .05 
สรุปได้ ว่ า  ผู้ สู งอายุที่ มี ที่พั กอาศั ยต่ า งกันอย่ า งน้อย  1 กลุ่ ม  มี ความต้องการสวัสดิการแตกต่ างจากกลุ่ มอื่ น  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

รายได้ปัจจุบัน (ต่อเดือน) 1,001-5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001 บาทขึ้นไป 
น้อยกว่า 1,000 บาท .038 -.093* -.118* 

1,001-5,000 บาท  .132* -.157* 
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5,001-10,000 บาท   -.024* 
 จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า กลุ่มทีมีรายได้5,001-10,000บาท และ 10,000 บาทขึ้นไป  
มีความต้องการสวัสดิการที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
 
 
สมมติฐานที่ 4. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีเงินออม และไม่มีเงินออมมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามเงินออม 

เงินออม  ̅ S.D. t Sig. 
มี 4.09 .356 

-4.16 .00 
ไม่ม ี 4.16 .290 
  จากตารางที่ 11 การทดสอบความแตกต่างความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามเงินออม  พบว่า ค่า t = -4.16  
ค่า Sig. = .00 ซึ่งต่ ากว่า .05 ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีเงินออมและผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินออม มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ (ผู้สูงอายุที ่

มีเงินออมมีความต้องการสวัสดิการน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่มีเงินออม เนื่องจากค่า t ติด 
สมมติฐานที่ 5. ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ี ต าบลสะพลี ท่ีมีหนี้สิน และไม่มีหนี้สินมีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกัน 

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความแตกต่างความต้องการสวสัดิการ จ าแนกตามหนีส้ิน 

หนี้สิน  ̅ S.D. t Sig. 
มี 4.19 .350 

3.65 .00 
ไม่ม ี 4.12 .308 

จากตารางที่ 12 การทดสอบความแตกต่างความต้องการสวัสดิการ จ าแนกตามหนี้สิน  พบว่า ค่า t = 3.65  

ค่า Sig. = .00 ซึ่งต่ ากว่า .05 ดังนั้นสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุท่ีมีหนี้สินและผู้สูงอายุท่ีไม่มีหนี้สิน มีความต้องการสวัสดิการแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

4. อภิปรายผลการวิจัย 
4.1 อภิปรายผลการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นท่ีต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดังนี้  

ความต้องการสวัสดิการสวัสดิการด้านการบริการทางด้านสุขภาพ โดยรวมผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการด้านการบริการ
ทางด้านสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล การจัดบริการรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีโรค
ประจ าตัว และผู้ป่วยเรื้อรัง เนื่องจาก ผู้สูงอายุจ านวนมากมีโรคประจ าตัว และมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลที่อยู่ในตัว
เมืองหรือในเขตอ าเภอ โดยมักจะพึ่งพาบุตรหลาน และใช้รถประจ าทาง ซึ่งท าให้การเดินทางในบางครั้ง จ าเป็นต้องรอบุตรหลานว่าง 
หรือต้องเดินทางด้วยตนเองคนเดียวบนรถโดยสารประจ าทาง จึงมีค่าใช้จ่ายและไม่มีผู้ดูแล ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการจัดบริการรถรับส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว และผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา บุญเกิด (2557) ซึ่งศึกษาความต้องการด้าน
สวัสดิการของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มีบริการรถ
สุขภาพเคลื่อนที่ เนื่องจาก ไม่มีโรงพยาบาลและห่างไหลจากโรงพยาบาลในอ าเภอใกล้เคียง ท าให้ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางไป
พบแพทย์ นอกจากน้ี ผู้สูงอายุยังต้องการให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับสุขภาพเป็นรายบุคคล เนื่องจากโรงพยาบาลที่ค่อนข้างห่างไกล และจ านวนผู้สูงอายุในต าบลสะพลทีี่มีจ านวนมาก จึง
มีความต้องการให้ทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง บริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น 
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ความต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคม โดยรวมผู้สูงอายุต้องการสวัสดิการด้านความมั่นคงทางสังคม อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยผู้สูงอายุต้องการให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น 
เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุท่ีไม่แข็งแรงเท่ากับวัยผู้ใหญ่ จึงต้องการให้มีการอ านวยความสะดวกในสถานท่ีสาธารณะที่ผู้สูงอายุต้องใช้
สถานท่ีร่วมกับบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุต้องการให้มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง การก าหนดกฎหมายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุในต าบลสะพลี ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการศึกษาถึงระดับประถมศึกษา และไม่ได้รับการศึกษา อาจท าให้มีความรู้ไม่เท่า
ทันกับคนในยุคใหม่ๆ ซึ่งอาจท าให้มีบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีมาแสวงหาประโยชน์ ผู้สูงอายุจึงต้องการให้มีกฎหมายที่คุ้มครองในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา อยู่สบาย (2557) ซึ่งศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการความปลอดภัยในชีวิตในระดับมาก 
และต้องการให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุมีความต้องการให้ ส่งเสริมค่านิยมใน
การอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุน้อยลง บุตรหลานมีภาระหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบ ท าให้มีความใส่ใจบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ จึงต้องการให้มีการ
ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับผู้อายุมากขึ้น  

ความต้องการสวัสดิการด้านรายได้ โดยรวมผู้สูงอายุต้องการสวัสดิการด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก ซึ่งในด้านรายได้นี้ 
ผู้สูงอายุต้องการให้มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและขาดแหล่งพึ่งพิง ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา คงบรรทัด (2557) ที่ท าการศึกษาการศึกษาความต้องการด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านแฮด อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น แสดงให้เห็นว่า ผู้สูง อายุ 
มีความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนที่สวัสดิการเกี่ยวข้องกับรายได้ ความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจัดสถานที่เพื่อจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ อยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างไปทางน้อย เนื่องจาก ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่ไม่เหมาะกับการท างาน จาก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่มีก าลังมากพอที่จะท างาน มีสายตาที่ไม่ชัดเจน และไม่สามารถท างานนานๆได้ 
เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออ านวย จึงต้องการการสนับสนุนเบี้ยยังชีพมากกว่าส่งเสริมอาชีพ 

นอกจากน้ี ยังพบว่า ความต้องการสวัสดิการด้านนันทนาการ โดยรวมผูสู้งอายุตอ้งการสวัสดิการด้านนันทนาการ อยู่ในระดับ
มาก ผู้สูงอายุต้องการให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ในระดับมาก สถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในต าบล ในระดับ
ปานกลาง และการจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน และการทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวในระดับน้อย เนื่องจาก 
ผู้สูงอายุต้องการพบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข่าวสารต่างๆ แต่ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ไม่ พร้อมส าหรับ
การท ากิจกรรมร่วมกับเยาวชน และการทัศนศึกษา มีความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางและสุขภาพของตนเอง จึงมีความต้องการในเรื่อง
นี้น้อยกว่าเรื่องอื่นๆ 
4.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 4.2.1 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ควรมีการจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกับครอบครัว ส่งเสริมค่านิยมที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สู งอายุ
ในสถานท่ีสาธารณะ เช่น การจัดท าราวบันไดหรือทางลาดในอาคารสถานท่ี และควรให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 
 4.2.2 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ควรมีบริการที่
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้อายุ และอ านวยความสะดวกในการรักษาสุขภาพหรือโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุ ได้แก่ การ จัดบริการรถ
รับส่งผู้ป่วยจากพื้นที่ไปโรงพยาบาล จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ และการบริการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ให้แก่ผู้สูงอายุในต าบล  
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 4.2.3 องค์การบริหารจังหวัดและหน่วยงานระดับสูง ควรมีการพิจารณาการก าหนดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
เพียงพอกับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  
4.3 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 4.3.1 ควรมีการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อน ามาสนับสนุนการตัดสินใจ ในการจัด
กิจกรรม หรือนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.3.2 ควรมีการศึกษาประเด็นปัญหาอื่นๆ เช่น สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย หรือสวัสดิการด้านอื่นๆที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุใน
พื้นที่น้ันๆ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร . จิตพนธ์ ชุมเกตุ อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการวิจัย ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณไว้ ณ 
ที่น้ี ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้สูงอายุ ในต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการให้ข้อมูลและการตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัย ที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ด าเนินการวิจัย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุภายในต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร และช่วยเหลือในด้านการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้ที่สนใจ โดยประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจะ
ขอบมอบให้ผู้ที่ต้องการท าการศึกษาต่อเพื่อค้นคว้าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในการพัฒนาต่อไป 
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	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
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