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Abstract 
 

This research aimed to verify the implementation of the policy on social welfare for 
the aged of RaiKao Subdistrict Administration Organizative, Sam RoiYot district Prachuap Khiri 
Khan  province and to study the correlations  among affecting factors of aged welfare policy 
implementation and the successes of the policy. 

This was survey quantitative research, the sample of population were 265 aged 
residents of scenic areas. A questionnaire was applied as a data gathering tools. Descriptive 
statistics; mean standard deviation and percentage were used as analytical means,  based 
on  Pearson’s correlation.  

Stepwise Multiple Regression were applied as hypothesis testing means. The findings 
were that :  there were positive correlation among affecting factors and the successes of aged 
welfare policy implementation; and demographic factors and affecting factors could explain  
the successes of policy implementation at 33.5 percent. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาทั้ง 11 ฉบับ ได้ให้
ความส าคัญกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมาโดยตลอด ส่งผลให้สังคมไทยขาดความสมดุลและน าไปสู่
ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ เช่น ความไม่เป็นธรรมด้านการกระจายรายได้ปัญหาการเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้น าพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศและยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาประเทศ อย่างต่อเนื่อง  โดยยึดหลักของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพ่ือให้การพัฒนาใน
ทุกมิติมีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้อง
กับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล 
และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคน
ทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง โดยมีเปูาหมายหลัก คือ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

การจัดการสวัสดิการสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคมซึ่ง
เป็นปัจจัยในการสร้างโอกาสโดยการให้โอกาสกับคนจน คนด้อยโอกาสซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการลดปัญหา
ทางสังคม เป็นสิทธิพ้ืนฐานทางสังคม สร้างโอกาสให้กับคนจนบางกลุ่ม ชดเชยความล้มเหลวของระบบตลาด
และสร้างความสันติสุขให้เกิดแก่ผู้ยากไร้ในสังคมทุกพ้ืนที่  แก้ไขความเดือดร้อนหรือบ าบัดรักษาโดยใช้รูปแบบ
การสงเคราะห์ การปูองกันปัญหาซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนาความรู้และการฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพความคิด
และจิตใจเป็นอันดับแรก เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนาได้น าความรู้ความสามารถไปพัฒนาทักษะของชีวิติในการอยู่
ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน 

โดยการพัฒนาให้คนมีสวัสดิการชุมชนขั้นต่ าคือ การจัดสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมถึงการสงเคราะห์
สังคม การประกันสังคมและบริการสังคมโดยภาครัฐ โดยใช้คนเป็นศูนย์กลางจึงสามารถปูองกันปัญหาและ
พัฒนา (วุฒิสาร ตันไชย, 2554, หน้า 2)  

การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนเป็นแนวคิดหนึ่งที่ เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมที่จะ
วางรากฐานที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง มีระบบ มีการจัดการที่ดีในทุกระดับ โดยให้ชุมชนและ



 

 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเน้นให้ความส าคัญในบริบทของความยากจน ความมั่นคงของมนุษย์ ทุน
ทางสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วม สวัสดิการสังคมและชุมชน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานจากการออมทรัพย์ การ
ผลิต ความเชื่อ ความศรัทธา และมีเงื่อนไขความส าเร็จจากการน า ความคิดใน 3 ส่วน ได้แก่ ภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชนและส่วนที่อยู่ในชุมชน จะสามารถท าให้ทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกันเป็นการก าหนดเปูาหมายที่
แน่นอน ทุกคนจะต้องไปให้ถึงและมีภารกิจรูปธรรมที่เด่นชัด ปฏิบัติได้เพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (10) ได้ถูกก าหนดขึ้น
โดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ในปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุ และสัดส่วนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) (พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ, 2552, หน้า 1) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว ท าให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทย
ก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Population Ageing)" ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการด าเนินชีวิตในสังคม จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว รัฐจึงควรจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการท าประโยชน์
ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไปอันจะมีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  

จากความส าคัญดังกล่าวมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  อันส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษา ผลของการน านโยบาย
สวัสดิการนี้ไปปฏิบัติแก่ผู้สูงอายุเนื่องจากผู้วิจัยท างานเกี่ยวกับด้านการศึกษา และมีภูมิหลังอาศัยอยู่ในเขตที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย ซึ่งในอนาคตสังคมไทยจะมีทิศทางเข้าสู่ภาวะของสังคมผู้สูงอายุ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางแบบรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
1.2 ค าถามการวิจัย 

1.ความส าเร็จต่อการน านโยบายนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เทศบาลต าบลไร่เก่า  อ าเภอ
สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับใด 

2. ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้เกิดความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ   

 
 
 



 

 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือพิสูจน์ความส าเร็จต่อการน านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบล

ไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. เพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงาน

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ที่มีต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
3. เพ่ือพิสูจน์กระบวนการและความส าเร็จของต่อการน านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  

กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาการน านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : 

เทศบาลต าบลไร่เก่า  อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ศึกษาตั้งสมมติฐานในการศึกษา  ดังนี้ 
1. ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.  ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความส าเร็จ

ของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
3.  ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย ร่วมกันอธิบายการผันแปรความส าเร็จ

ของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้อย่างน้อยร้อยละ 30 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง การน านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลไร่เก่า  อ าเภอ

สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

          การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้แก่ ด้าน
รายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม 
ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 

2.ขอบเขตด้านตัวแปร 
2.1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิด

ของ แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter and Van Horn, 1975 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 
121) ได้แก่ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านการสื่อสารระหว่าง
องค์การและกิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ ด้าน
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  



 

 

 

2.2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ คือ ด้านสุขภาพและ การรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 

3.ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

               4.1.ประชากร (Population)  
ประชากร คือ ผู้สูงอายุในเขตท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จ านวน 850 คน  
             4.2.กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา ท้องถิ่น เทศบาลต าบลไร่ เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 850 คน ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973, p.125 อ้างถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ,์ 2550, หน้า 64) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 265 คน  โดยใช้การสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) 

5.ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ในช่วงระหว่าง 2558 - 2560 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หมายถึง ระบบจัดบริการทางสังคมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและ
พัฒนาสังคมรวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน 
โดยบริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของผู้สูงอายุให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในด้านการศึกษา  สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การประกันรายได้ สวัสดิการแรงงาน และ
บริการทางสังคมทั่วไป 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ตามระเบียบคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ.2552 

การน านโยบายการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ หมายถึง บริการที่จัดขึ้นเพ่ือมุ่ง
ให้ผู้สูงอายุ ได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เป็นธรรม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้าน
ความมั่นคงทางสังคม และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพทั้งการรักษา ปูองกัน  และฟ้ืนฟู

สุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ และคลินิกส าหรับผู้สูงอายุ 



 

 

 

ด้านรายได้ หมายถึง การจัดเตรียมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ตาม

ความสามารถ  

ด้านที่พักอาศัย หมายถึง ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้

อุปการะดูแล เข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ 

ด้านนันทนาการ หมายถึง การจัดศูนย์รวมกิจกรรมทางสังคม สวนสุขภาพ/ลานออกก าลังกาย  การ

ท่องเที่ยว ทัศนาจร ส าหรับผู้สูงอายุ 

ด้านความมั่นคงทางสังคม หมายถึง การส่งเสริมและอนุรักษ์ค่านิยมในการเคารพผู้สูงอายุ  ส่งเสริม

ประเพณีนิยมเรื่องระบบครอบครัว ส่งเสริมให้ชุมชนยอมรับบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 

ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน หมายถึง การส่งเสริมให้องค์กรและภาคเอกชนร่วม

ด าเนินการและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ   

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ปัจจัย ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ด้าน

ทรัพยากรของนโยบาย ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม

สนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านความ

ร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  

ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง  รายละเอียดวัตถุประสงค์ของนโยบายใน

ลักษณะที่เป็นปริมาณหรือคุณภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการด าเนินงานด้านสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ 

ด้านทรัพยากรของนโยบาย หมายถึง ความเพียงพอของทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ และวิธีการที่จะน าไปด าเนินงานตามนโยบายของสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุ 

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณ

งานที่ต้องปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถ มีการอบรม ดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานในการน า

นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การ

สื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร และการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนงานหรือ

โครงการเกิดความเข้าใจตรงกัน ยอมรับที่จะท างานร่วมกัน 



 

 

 

ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ภาวะผู้น าของ

ผู้บริหาร การสนับสนุนทรัพยากรในด าเนินงานตามนโยบายของสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความร่วมมือและสนับสนุน

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ของสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  หมายถึง  ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ต้องท าให้มีหรือให้เกิดขึ้นเพ่ือให้บรรลุ

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ องค์กรมีปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จเป็นหลักหมายที่เป็นรูปธรรมในการยึดโยง

การปฏิบัติงานทุกระดับ ให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันท าให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องท าสิ่ง

ใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ 

 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบระดับความส าเร็จต่อการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติใน
เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เทศบาลต าบลไร่เก่า สามารถน านโยบาย
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษา เรื่อง การน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อย

ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
2.1 นโยบายของรัฐที่เก่ียวกับผู้สูงอายุ 
2.2 สวัสดิการสังคม 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
2.4 สภาพทั่วไปและสถานการณ์ผู้สูงอายุในเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 สรุปการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 
มาตรา 50  “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
(7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2542 
มาตรา 16 “ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ

การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
มาตรา 17 “ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ และหน้าที่ในการ

จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
 (27)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส” 
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย เป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิ โดยสาระส าคัญของปฏิญญาผู้สูงอายุไทย มีดังนี้ 



 

 

 

ข้อ 1 ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ได้รับการพิทักษ์สิทธิ
และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่ไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ และผู้พิการที่สูงอายุ 

ข้อ 2 ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอ้ืออาทร การดูแลเอาใจใส่ 
การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นสุข 

ข้อ 3 ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมรอบด้าน เพ่ือสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย 

ข้อ 4 ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ท างานที่เหมาะสมกับวัยและตาม

ความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า 

ข้อ 5 ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกันและสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิตอย่างสงบ ตามคตินิยม 

ข้อ 6 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในสังคม เป็น
แหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี และมีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ชุมชน 

ข้อ 7 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องก าหนดนโยบายและแผน
หลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้บรรลุผลตาม
เปูาหมาย 

ข้อ 8 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องตรากฎหมายว่าด้วย

ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการแก่

ผู้สูงอายุ 

ข้อ 9 รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมให้
สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญูกตเวทีและเอ้ืออาทรต่อกัน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 
การคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุได้มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 

โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่  

มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” 



 

 

 

มาตรา 54 “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา 80 วรรคสอง “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้” 

การคุ้มครองผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเน้นที่การสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ

โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

การคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ ได้มีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ 

มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” 

มาตรา 53 “บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 

สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ” 

มาตรา 54 “บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่

เหมาะสมจากรัฐ” 

มาตรา  80 วรรคหนึ่ง “คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา

ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน

ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้” 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.2546 

มาตรา 10 ให้ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอ านาจหน้าที่

ด าเนินการต่างๆเก่ียวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและรับผิดชอบ

ในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)จัดท าแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน

สถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการ 



 

 

 

(2)รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้สูงอายุ 

(3)เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

(4)สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 

(5)ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอ่ืนในการจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการ

สนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

          (1)การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็ว แก่

ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

(2)การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

(3)การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 

(4)การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 

(5)การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือการ

บริการสาธารณะอ่ืน 

(6)การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

(7)การยกเว้นค่าเข้าสถานที่ของรัฐ 

(8)การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย

กฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง 

(9)การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว 

(10)การจัดที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง 

(11)การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(12)การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

(13)การอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 



 

 

 

มาตรา 17 “ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพผู้นั้นมีสิทธิได้รับการ

ลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร” 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) 

แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ซึ่งเป็นแผนที่ต่อเนื่องจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ

ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2524-2544) ถือเป็นการพัฒนาของการท างานด้านผู้สูงอายุ ที่เป็นผลมาจากการประชุม

สมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุที่กรุงเวียนนาของสหประชาชาติ ที่ก าหนดให้มีการจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 

โดยแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 จะเน้นแผนในลักษณะของการบูรณาการที่มองคนเป็นจุดศูนย์กลาง

ของการพัฒนา 

แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดท าแผน 

ปรัชญา 

1. การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม 
2. ผู้สูงอายุมีคุณค่าและศักยภาพ สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม 
3. ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีและสมควรด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้อย่างมีคุณภาพ  ที่สมเหตุสมผล และ

สมวัย 
4. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคมและถึงแม้ผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งจะ

ประสบความทุกข์ยาก และต้องการการเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แต่ก็เป็นเพียงบางช่วงเวลาของวัยสูงอายุ
เท่านั้น 

วิสัยทัศน์  
“ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม”  
โดยประชากรผู้สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่น มีสังคมที่ดี มี

หลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มีส่วนร่วม 
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเนื่อง) 

ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้อกูล หากมีการด าเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่านี้
ส่วนใหญ่ด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ 

ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถด ารงอยู่กับครอบครัวและชุมชน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

รัฐจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ 
วัตถุประสงค์ 



 

 

 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อสังคม 
2. เพ่ือให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการเตรียมการและมีการเตรียมการเข้าสู่การ

เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน 
4. เพ่ือให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ 
5. เพ่ือให้มีกรอบและแนวทางปฏิบัติส าหรับส่วนต่าง ๆ ในสังคมทั้งภาคประชาชนชุมชน องค์กร

ภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ปฏิบัติงานอย่างประสานและสอดคล้องกัน 
ยุทธศาสตร์ของแผน 

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) จัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์, 2550, หน้า 2-4) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  ประกอบด้วย 3 
มาตรการหลัก 

1.1 มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ 
1.2 มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3 มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 
2.1 มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น 
2.2 มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
2.3 มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
2.4 มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
2.5 มาตรการส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ

ได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 
2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย 
3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก 

3.1 มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 
3.2 มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ 
3.3 มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 
3.4 มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก 

4.1 มาตรการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ 



 

 

 

4.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก 
5.1 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานวิจัยด าเนินการประมวล และพัฒนาองค์ความรู้

ด้านผู้สูงอายุที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้สูงอายุ 

5.2 มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เป็น ประโยชน์ต่อ
การก าหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง
เหมาะสม 

5.3 มาตรการด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มี
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

5.4 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบและทันสมัย 
การก าหนดแผนระยะยาวที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมส าหรับการเปลี่ยนและพัฒนา จึงเป็นที่ตระหนักทั้ง

ของรัฐและประชาคมต่าง ๆ ว่ามีความส าคัญในล าดับต้น ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาวิจัยต่อเนื่องการติดตาม
ประเมินผล การปรับปรุงแผนระยะยาวด้านผู้สูงอายุเป็นระยะ ๆ  ก็มีความจ าเป็นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ระบุในมาตรา 54 และมาตรา 80 ถึงภารกิจที่จะต้องมีต่อ
ประชากรสูงอายุ และปีพ.ศ. 2542 ได้มีการจัดท าปฏิญญาผู้สูงอายุไทยขึ้นอันเป็นภารกิจที่สังคม และรัฐพึงมีต่อ
ผู้สูงอายุ และรัฐได้จัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) โดยจัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 
มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ 2) มาตรการ การให้การศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 3) มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการส่งเสริม
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น 2) มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ  3) มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ  4) มาตรการ
สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 5) มาตรการส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ  และ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก คือ 1) 
มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 2) มาตรการหลักประกันด้านคุณภาพ 3) มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และ
การคุ้มครอง 4) มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 



 

 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ และการพัฒนา
บุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุระดับชาติ 2) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก คือ 1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้หน่วยงานวิจัยด าเนินการประมวล และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบาย 
และการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 2) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายการพัฒนาการบริการและการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม 3) มาตรการด าเนินการให้มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  4) มาตรการพัฒนาระบบ
ข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบและทันสมัย (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2545, หน้า 6) 

 
2.2 สวัสดิการสังคม 

ความหมายของสวัสดิการสังคม  ในปัจจุบันนี้ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของสวัสดิการสังคมไว้
มากมายหลายความหมาย  ดังนี้ 

ทูเมอร์ (John Tumer, 1974, p.19) ได้ให้ความหมายของสวัสดิการสังคมไว้ว่า เป็นความพยายามใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่พ้ืนฐานที่มั่นคง โดยครอบคลุมการบริการกับบุคคลและชุมชน
ในลักษณะของการพัฒนาสังคมรวมถึงเป็นการเสริมสร้างให้บุคคลสามารถเผชิญกับสภาพปัญหาทางร่างกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี 

วิจิตร ระวิวงศ์ (2552, หน้า 1) ให้ความหมายว่า สวัสดิการสังคม คือกิจกรรมที่รัฐบาลและเอกชนทุก
ระดับจัดให้มีขึ้นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือประกันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยอาศัย
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้หลากหลายสาขาไม่เฉพาะต้องเป็นนักสังคมศาสตร์เท่านั้นและมีจุดศูนย์กลางส าคัญ คือ 
ประชาชน นอกจากนี้งานสวัสดิการสังคมไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนเท่านั้นแต่ยังกินความรวมถึงมาตรการปูองกันและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้นด้วย 

นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ (2550, หน้า 3 อ้างถึงใน วันทนีย์ วาสิกะสินธุ์ และนนทพัฒน์ ปัทมดุล, 
2548, หน้า 2) ให้ความหมายของสวัสดิการสังคมว่า เป็นระบบการจัดบริการสังคมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมในระบบมาตรฐาน เพ่ือเป็นการพัฒนาสังคมใน
ระดับพ้ืนฐานและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในการด าเนินการด้านสวัสดิการสังคมจะต้อง
ประกอบด้วยสถาบันทางสังคมและบุคลากรที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพหรือเป็นสหวิชาชีพเป็น
ผู้ด าเนินการในแต่ละด้านเพื่อส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมมีมาตรฐานและคุณภาพ 

แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540 -2544) ได้ให้
ความหมายของสวัสดิการสังคมว่า เป็นระบบจัดบริการทางสังคมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและ



 

 

 

พัฒนาสังคมรวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้ในระดับ
มาตรฐาน โดยบริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การประกันรายได้ สวัสดิการ
แรงงาน และบริการทางสังคมท่ัวไป 

จากความหมายของสวัสดิการทางสังคมที่นักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความหมายไว้สามารถสรุปได้ว่า 
สวัสดิการสังคม คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยองค์กรของรัฐ หรือเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานในด้านต่างๆอันจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมให้มีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีและ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็น
ทางการก็ได้ 

องค์ประกอบของสวัสดิการสังคม หากเราพิจารณาถึงงานสวัสดิการสังคมในลักษณะที่เป็นสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวัสดิภาพ แล้วจะพบว่างานสวัสดิการเป็น
งานที่มีกิจกรรมและขอบเขตที่กว้างขวางมาก ทั้งนี้ เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการ
และความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตนั่นเอง ดังนั้น เราอาจจ าแนกองค์ปรกอบของสวัสดิการสังคมได้ 7 ประการ ซึ่ง
องค์ประกอบดังกล่าวก็คือ ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่หรือสภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง โดยปัจจัย
ดังกล่าวมีดังนี้ (พงษ์กฤษณ์  มงคลสินธุ์, 2550, หน้า 31 อ้างถึงใน วันทนีย์ วาสิกะสินธุ์ และนนทพัฒน์ ปัทม
ดุล, 2538, หน้า 3) 

1. การศึกษา   
2. สุขภาพอนามัย 
3. ที่อยู่อาศัย 
4. การท างานและการมีรายได้ 
5. ความมั่นคงทางสังคม 
6. บริการสังคม 
7. นันทนาการ 
ประเภทของสวัสดิการสังคม เราสามารถจ าแนกประเภทของงานสวัสดิการสังคมได้เป็น 3 ประเภท

ใหญ่ ๆ ดังนี้ (กรมประชาสงเคราะห์, 2551, หน้า 97-98) 
1. สาธารณูปการ เป็นการช่วยเหลือโดยทั่วไปแก่ประชาชน หรือครอบครัวที่ ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

โดยจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริง หรือทดสอบความจ าเป็นก่อน การช่วยเหลือแบบสาธารณูปการนี้อาจ
ปรากฏออกมาในลักษณะดังนี้ 

1.1 การให้ความช่วยเหลือแบบรับเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
1.2 การให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน หรือเป็นการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้า โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเพ่ือให้คนเหล่านี้น าไปใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 



 

 

 

1.3 การให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เป็นการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันกับการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นเงิน แต่เปลี่ยนมาให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของแทนเพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือน าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็น 

1.4 การให้ความช่วยเหลือเป็นบริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการให้ค าปรึกษา
ค าแนะน าเพ่ือให้ผู้มารับบริการน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา (กรมประชาสงเคราะห์, 2551, หน้า 97-
98) 

2. การประกันสังคม คือ วิธีปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลหรือครอบครัว ด้วยการสร้าง
หลักประกันไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น แนวคิดของการประกันสังคมนี้มีลักษณะที่เป็นการปูองกันปัญหาและ
เป็นการเสริมสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตด้วยการออมเงินเพ่ือเก็บเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อยามที่เกิดความ
จ าเป็น เช่น เมื่อเจ็บปุวย ว่างงาน ประสบอุบัติเหตุ หรือชราภาพ เป็นต้น 

3.  บริการสาธารณะ เป็นลักษณะงานที่รัฐบาลจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เป็นการทั่วไป โดยไม่ค านึงว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความเดือดร้อนจ าเป็นหรือไม่ (กรมประชาสงเคราะห์, 2551, 
หน้า 99) หรืออาจจะเป็นวิธีการจัดบริการทางสังคมที่จ าเป็นต่อการยังชีพ ซึ่งเป็นบริการที่รัฐหรือเอกชนจัดขึ้น
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะโดยล าพังแล้วประชาชนไม่สามารถที่จะจัดหาบริการสาธารณะ
เหล่านี้ได้โดยล าพังตน เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นบริการที่มีผลกระทบภายนอกกลไกตลาดจึงไม่สามารถ
จัดสรรบริการประเภทนี้ได้ ดังนั้น รัฐจึงต้องเข้ามาจัดบริการเหล่านี้ซึ่งอาจจะด าเนินการเองหรือมอบให้เอกชน
เป็นผู้ด าเนินการก็ได้ บริการสาธารณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ได้แก่ บริการความปลอดภัย บริการปูองกัน
ประเทศ บริการด้านการศึกษา บริการด้านสาธารณสุข เป็นต้น 

จากความหมาย องค์ประกอบและประเภทของงานสวัสดิการสังคม ได้สะท้อนให้เห็นว่า สวัสดิการ
สังคมเป็นงานที่มีความหลากหลาย และครอบคลุมการด ารงชีวิตของคนในสังคมเกือบทุกด้าน ทั้งนี้ก็เพ่ือจะ
เสริมสร้างสวัสดิภาพของคนในสังคมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในประเทศไทย     
รัฐบาลสมัยที่นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายและมาตรการส าหรับ

ผู้สูงอายุ ระยะยาว (พ.ศ.2535-2554) โดยมีนโยบาย ให้ผู้สูงอายุได้รับบริการพ้ืนฐานด้านต่างๆ  อย่าง
กว้างขวางและทั่วถึงโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  จัดสวัสดิการสังคมและให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุตามความต้องการและความจ าเป็น ก าหนดมาตรการ เพ่ือจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านสวัสดิการสุขภาพอนามัย ให้การรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือมี
รายได้น้อย ในสถานพยาบาลของรัฐ ให้ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแก่บุคลากร  ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

2. ด้านสวัสดิการสาธารณูปโภคในการด ารงชีวิตประจ าวัน จัดส ารองที่นั่งพิเศษส าหรับผู้สูงอายุบน
รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ และเรือ ลดอัตราค่าโดยสารรถประจ าทาง รถไฟ และเรือ ในที่สาธารณะให้จัดท า
ราวบันไดทางเดินและราวห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 



 

 

 

3. ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับที่พักอาศัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการในการสร้างอาคารให้
มีการจัดสรรให้มีโครงสร้างที่อ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ และให้มีห้อง/เนื้อที่เพ่ิมอย่างเหมาะสมส าหรับ
ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วย จัดบริการที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้และไม่มีผู้
อุปการะ สนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการจัดสร้างที่พักอาศัยตามความต้องการ  และความเหมาะสมของ
ผู้สูงอายุ จัดบริเวณและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับการออกก าลังกาย และการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้สูงอายุ 
ลดอัตราค่าผ่านประตูในการเข้าชมมหรสพและบันเทิง และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ ์การบันเทิง และการพักผ่อน หย่อนใจ 

4. ด้านอ่ืน ๆ ด าเนินการเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีหลักฐานเพ่ือสามารถรับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ทางสังคม (วิทยาลัยประชากรศาสตร์, 2542) 

เมื่อปี พ.ศ. 2544  กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้แบ่งประเภทของการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา   
ในปี พ.ศ.2544 สถานสงเคราะห์คนชรา มีจ านวนทั้งสิ้น 20 แห่ง สามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุได้ จ านวน 

2,804 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสงเคราะห์คนชราที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่น ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่

อาศัย ไม่มีผู้อุปการะดูแล เข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยบริการที่จัดให้ประกอบด้วย บริการด้านปัจจัย 4 

บริการตรวจสุขภาพท่ัวไป การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปุวย บริการด้านกายภาพบ าบัด บริการให้ค าแนะน าที่

ปรึกษา แก้ไขปัญหาทางอารมณ์ จิตใจและปรับตัว โดยนักสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม

เสริมรายได้ บริการด้านศาสนกิจ และบริการฌาปนกิจให้คนชราที่ไม่มีญาติ เป็นต้น  

2. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ 
ในปี พ.ศ.2544 มีศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ 17 แห่งทั่วประเทศ สามารถให้บริการผู้สูงอายุได้ 

302,014 คน โดยมีการจัดบริการใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 บริการภายในศูนย์ เป็นบริการที่จัดขึ้นภายในศูนย์ฯ ได้แก่ บริการด้านสุขภาพอนามัย 
กายภาพบ าบัด สังคมสงเคราะห์ กิจกรรมเสริมรายได้ กิจกรรมเสริมความรู้ นันทนาการ และกิจกรรมด้าน
ศาสนา  เป็นต้น 

2.2 บริการหน่วยเคลื่อนที่ เป็นบริการที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ 
เยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน าปรึกษาแก้ไขปัญหา บริการด้านสุขภาพอนามัย และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

2.3 บริการบ้านพักฉุกเฉิน เป็นการบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
เฉพาะหน้า โดยการรับเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว และให้บริการด้านปัจจัย 4 ด้านสังคม
สงเคราะห์ เช่น ให้ค าแนะน าปรึกษาแก้ไขปัญหา ส่งกลับบ้านหรือส่งไปรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
เป็นต้น 



 

 

 

3. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็นบริการที่รัฐเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการในสถานสงเคราะห์หรือ

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ มาสู่บริการที่ใช้ในชุมชนเป็นฐาน ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 และเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ.2536 ซึ่งถือเป็นการจัดสวัสดิการด้านการเงินและ

รายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง ฐานะยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยง

ดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยรัฐจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เป็นเงิน 

300 บาท/คน/เดือน และในปี พ.ศ.2550 รัฐได้จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเพ่ิมอีกคนละ 

200 บาท/คน/เดือน  เป็นเงิน 500 บาท/คน/เดือน จนตลอดชีพ 

4. การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุข   
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2535 

ก าหนดให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สามารถแสดงความจ านงขอบัตรประจ าตัว ด้านการ

รักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในภูมิล าเนาของตน เมื่อได้รั บบัตรแล้ว ผู้สู งอายุ  มีสิทธิรับการ

รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลแห่งนั้น โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในที่นี้หมายถึง 

เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

4.1ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าน้ าเกลือ ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนหรืออาหารทางเส้น

เลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืนๆท านองเดียวกันนี้ซึ่งใช้เพ่ือการบ าบัดโรค 

4.2คา่อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม 

4.3ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจโรค ค่าวิเคราะห์โรค ค่าชันสูตรโรค ค่าตรวจโดยห้องทดลอง และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆของผู้ปุวยใน แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบริการอ่ืน ท านอง

เดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทน 

4.4ค่าอุดฟันธรรมดา ค่าถอนฟัน ค่าท าฟันปลอมที่ใช้อไครลิกเป็นฐาน  

4.6 ค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบ าบัด 
4.6ค่าห้องและค่าอาหารสามัญตลอดเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

4.7คา่ตรวจสุขภาพประจ าปี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548: 19-21)  

 

 



 

 

 

5. การเก้ือหนุนผู้สูงอายุ 
ปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุประการหนึ่งคือการขาดรายได้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นปัญหาร้ายแรง

มากส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีแหล่งรายได้ ไม่มีเงินออม บ านาญ หรือไม่มีบุตร หรือครอบครัวมีรายได้ไม่แน่นอน 
ปัญหานี้เห็นได้ชัดในประเทศก าลังพัฒนาซึ่งมีแรงงานเป็นจ านวนน้อยสังกัดในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีระบบ
บ านาญและผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพิงบุตร การศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2531 พบว่า มีประชากร
ผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 2.00 เท่านั้น ที่มีบ านาญเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญ และพบว่า ผู้สูงอายุส่วนมากไม่มีรายได้
เพียงพอเลี้ยงตนเองและต้องพ่ึงพิงบุตร การศึกษาในประเทศเกาหลีพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับบ านาญมีเพียงร้อยละ 
1.20 เท่านั้น ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องพ่ึงพิงครอบครัวในการด ารงชีวิตเกือบทั้งหมด ปัญหารายได้เป็นปัญหา
ร้ายแรงมากยิ่งข้ึนส าหรับผู้สูงอายุสตรีซึ่งมี ส่วนร่วมในแรงงานอยู่ในขอบเขตจ ากัด ผู้สูงอายุสตรีโสด หย่า และ
หม้าย จะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้องใช้ชีวิตที่ยากล าบากเป็นเวลายาวนาน  ผู้สูงอายุจ านวนมากใน
ประเทศก าลังพัฒนาต้องเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและด ารงชีวิตอยู่ด้วยการขอทานจากผู้อ่ืน  ประเทศจีน ฮ่องกง 
อินเดีย เกาหลี และสิงคโปร์ ได้พยายามแก้ปัญหาโดยการด าเนินโครงการต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม
โครงการบ านาญยังเป็นแหล่งรายได้ที่ผู้สูงอายุปรารถนาที่จะได้รับการเกื้อหนุนจากรัฐ ประเทศญี่ปุุนได้ริเริ่ม
โครงการบ านาญต่างๆ หลายโครงการ เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งได้ขยายขอบเขตของ
โครงการบ านาญให้กว้างขวางข้ึน (บอส, Bose, A.B., 1996, p.82-95) 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ในกระบวนการของนโยบายสาธารณะนั้น อาจกล่าวได้ว่าขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมี
ความส าคัญมากกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ เพราะถึงแม้จะมีนโยบายที่ดีและผ่านการก าหนดมาอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาก็ตาม แต่หากน านโยบายไปปฏิบัติแล้วประสบความล้มเหลวก็ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่กลับจะท าให้
ต้องสูญเสียทรัพยากรต่างๆของประเทศ และยังส่งผลเสียต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือ
ข้าราชการที่น านโยบายไปปฏิบัติรวมถึงฝุายการเมืองที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายนั้นด้วย ดังนั้น ในปัจจุบันการน า
นโยบายไปปฏิบัติจึงได้รับความส าคัญและความสนใจมากขึ้น ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการน านโยบายไป
ปฏิบัตินี้ มีประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้  
 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ  เช่น แมซมาเนียน และ เซบาสเตียร์ (Daniel  Mazmanian and  Pual A. Sabatier, 1989, p. 20-
21) ให้ความหมายว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การน าการตัดสินใจของนโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติให้
ประสบผลส าเร็จ 
 วิลเลี่ยม (Walter William อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2543, หน้า 39) ให้ความหมายว่า การน า
นโยบายไปปฏิบัติ คือ ความพยายามที่จะตัดสินความสามารถขององค์การในการรวบรวมคนและทรัพยากรใน
หน่วยงานหนึ่งและกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

เพรสแมน และ วิลดาฟสกี้ หมายถึง การผลิตผลลัพธ์ออกมาการท าให้ส าเร็จ 



 

 

 

พอล เอ ซาบาเตียร์ และดาเนียล เอ แมสมาเนียน (Paul A. Sabatier and Daniel z. Mazmanian 

1983, p.4 อ้างถึงใน ปิยะนุช เงินคล้าย ม.ป.ป., หน้า 1) กล่าวไว้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 

กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกิดข้ึนจากกฎหมาย การตัดสินพิพากษาอรรถคดีด าสั่งของฝุายบริหาร 

Pressman and Wildavsky (1973, p. 3) คือการด าเนินงานให้ลุล่วงให้ประสบความส าเร็จให้

ครบถ้วนให้เกิดผลผลิตและให้สมบูรณ์ 

Bardach (1980, p.9) เป็นกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามข้อก าหนดของนโยบาย ซึ่งเน้น

ความส าคัญของกระบวนการอย่างชัดเจน 

Pressman and Wildavsky (1973, p.14) คือ ความสามารถท่ีจะจัดการ และประสานสิ่งที่จะเกิดขึ้น

มาภายหลังในลักษณะที่ เป็นลูกโซ่เชิงสาเหตุ และผลทั้งนี้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา 

Van Meter and Van Horn (1975, p.208) คือ การด าเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์จากการ

ตัดสินใจด าเนินนโยบายที่ได้กระท าก่อนหน้านั้นแล้ว 

Alexander (1985, p.413) คือ ชุดปฏิบัติการที่เป็นแผนการปฏิบัติงานที่ถูกส่งไปยังผู้ที่ตั้งใจจะให้

ได้รับประโยชน์จาก นโยบายเป็นการเฉพาะ และเป็นการปฏิบัติในภาคสนาม 

ปียะนุช เงินคล้าย (ม.ป.ป., หน้า 1, 3) ได้อธิบายความหมายเรื่องกระบวนการน า นโยบายไปปฏิบัติ ของ ยู

ยีน บาร์แคช ว่า หมายถึง กระบวนการท างานทางปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สามารถบรรลุ

เปูาหมาย ของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเปูาหมายของนโยบายก็ได้   

วรเดช จันทรศร (2530, หน้า 2) กล่าวว่า "การน านโยบายไปปฏิบัติ '"ดูจะเป็นที่ สอดคล้องกันในหมู่

นักวิชาการชั้นน าทางด้านนี้ ที่ให้ความหมายว่า การน านโยบายไป  ปฏิบัติเป็น เรื่องของการศึกษาว่า 

"องค์กร บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถน า และกระตุ้น  ให้ทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุ ไว้หรือไม่แค่ไหนเพียงใด"     

ขัตติยา  กรรณสูต (2527, หน้า 56) ได้ให้ความหมายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการน านโยบายไป

ด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามขั้นตอนต่าง ๆ คือ ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ ที่

จะต้องแจกแจงรายละเอียดออกเป็นงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเมื่อน ามาประมวลกันแล้วย่อมจะก่อให้เกิด

การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายในแต่ละข้ันตอนด้วย  จึงจะถือว่ามีประสิทธิผล 



 

 

 

ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ว่า การน านโยบายไป

ปฏิบัติ คือ การที่องค์การ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการ

บริหารตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งมวลสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ระบุไว้ 

หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความสามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญ

ทั้งหมดให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ 

ลักษณะของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีลักษณะส าคัญที่น่าสนใจและควรท าความเข้าใจ ดังที่ ริบเลย์ และ 

แฟรนค์ลิน (Ripley, Randal B. and Grace A. Franklin, 1982, p.41) ได้แยกแยะว่าการน านโยบายไป

ปฏิบัตินั้น มีลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. มีผู้ที่เก่ียวข้องจ านวนมาก 
2. ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติล้วนมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และมักจะ  

แตกต่างกัน 
3. นโยบายและโครงการของรัฐมักจะขยายใหญ่โตมากขึ้นทุกวัน 
4. หน่วยงานในหลายระดับ จากหลายกระทรวง ทบวง กรม มักจะเข้ามามีส่วนร่วมในการน า

นโยบายไปปฏิบัติ 
5. ปัจจัยหลายประการที่มีความส าคัญมากต่อการน านโยบายไปปฏิบัติและอยู่นอกเหนือการควบคุม 

ตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ในการศึกษาเก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น  จ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบของ

การน านโยบายไปปฏิบัติเพราะจะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ นอกจากนี้ตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัติยังช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย ส าหรับตัวแบบของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น วรเดช จันทรศร 
(2551, หน้า 129) ได้เสนอไว้ดังนี้ 

1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล  
2. ตัวแบบด้านการจัดการ 
3. ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ 
4. ตัวแบบกระบวนการระบบราชการ 
5. ตัวแบบทางการเมือง 

a. ตัวแบบทั่วไป เป็นตัวแบบที่เป็นผลงานของ Van Meter และ Van Horn ซ่ึงตัว 



 

 

 

 แบบทั่วไปนี้ได้รวมตัวแปรบางส่วนของตัวแบบอ่ืนๆไว้ค่อนข้างจะครอบคลุม โดยตัวแบบทั่วไปนี้
จะให้ความส าคัญกับปัจจัย 3 ปัจจัย คือ กระบวนการสื่อข้อความ สมรรถนะขององค์การในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ และความร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ 
 โดยในด้านการสื่อข้อความนั้น ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติว่าตนเองควรจะท าอย่างไรบ้าง ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความ
ชัดเจนของนโยบาย กิจกรรมต่างๆที่จะมีส่วนช่วยท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้น ลักษณะหน่วยงานที่น าไป
ปฏิบัติในแง่ของความรู้ความสามารถของตัวบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานนั้น ตลอดจนความพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือของผู้ปฏิบัติเอง 
 ด้านสมรรถนะของหน่วยงานก็มีความส าคัญเช่นกัน เนื่องจากการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่ 
กับความสามารถของหน่วยงานว่าจะท างานให้เป็นไปตามความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้
ความสามารถดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่เพียงพอ กิจกรรมจูงใจที่จะท าให้การปฏิบัติดีขึ้น คุณภาพของ
บุคลากร ภาวะผู้น า ความส าคัญของหน่วยงานนั้นตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโดยทั่วไป
ในด้านตัวผู้ปฏิบัติประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับความภักดีของบุคคลที่มีอยู่ในองค์การ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว ตลอดจนความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิธีการปฏิบัติงานที่ท าอยู่เดิม 
 ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกใช้ตัวแบบทั่วไปของ แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van 
Meter and Van Horn, 1975 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 121) ประกอบด้วย ตัวแปรทั้งสิ้น 6 ตัว
แปร ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย และสมรรถนะ ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบนี้ยังแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีต่อกัน และความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม  ซึ่งได้รับ
การพิสูจน์ในเชิงประจักษ์แล้ว ตัวแปรอิสระท่ีอยู่ในตัวแบบนี้ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ 
 



 

 

 

ภาพที่ 2.1 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของแวน มิเตอร์ และแวนฮอร์น : กระบวนการน า

นโยบายไปปฏิบัติ 

ที่มา : วรเดช จันทรศร, 2551, หน้า 122 

ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของแวน มีเตอร์ และแวนฮอร์น : กระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ (วรเดช จันทรศร, 2551: 122) ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
2. ทรัพยากรของนโยบาย 
3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
4. ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
6. ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นปัจจัยส าคัญที่จะตัดสินว่านโยบายมีสมรรถนะมากน้อยเพียงใด 

การก าหนดตัวชี้วัดของสมรรถนะของนโยบายเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องท าเป็นอันดับแรก นั่นคือ มาตรฐาน

และวัตถุประสงค์ของนโยบายจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ในบางกรณีมาตรฐานและวัตถุประสงค์

ของนโยบายอาจสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย แต่ในบางกรณีการวัดสมรรถนะของนโยบายก็อาจท าได้ยาก

เช่นกัน หากนโยบายนั้นมีมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ที่คลุมเครือหรือขัดแย้งกันเอง โดยสรุปแล้ว มาตรฐาน

การสื่อสารระหว่างองค์การ
และกิจกรรมสนับสนุนในการ

น านโยบายไปปฏิบัติ 

มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์
ของนโยบาย 

ความร่วมมือหรือการ
ตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ 

ลักษณะขององค์การที่
น านโยบายไปปฏิบัติ 

ทรัพยากรของ
นโยบาย 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

นโยบาย 



 

 

 

และวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นตัวแปรที่จะต้องก าหนดขึ้นอย่างชัดเจน เพราะการน านโยบายไปปฏิบัติ

ไม่สามารถทราบได้ว่าส าเร็จหรือล้มเหลวหากปราศจากเปูาหมายและข้อก าหนดที่ชัดเจน  

2. ทรัพยากรของนโยบาย 
นอกจากนโยบายจะต้องมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานแล้ว นโยบายยังประกอบไป

ด้วยทรัพยากร ซึ่งหมายความรวมถึงเงินงบประมาณ และแรงกระตุ้นสนับสนุนอ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้การน า

นโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุดที่ส่งผลให้นโยบายประสบความส าเร็จคือ 

การช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ มากกว่าการให้งบประมาณท่ีเพียงพอ 

3. การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัยการสื่อสารของเปูาหมายและวัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงานและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกล าดับชั้นขององค์การ เนื่องจากการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มี ความซับซ้อนอยู่ในตัวเองอยู่
แล้ว และผู้สื่อสารเองก็เป็นอุปสรรคส าคัญในการสร้างให้เกิดการบิดเบือนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
การสื่อสารที่สร้างให้เกิดความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความชัดเจน ความเที่ยงตรง และ
สม่ าเสมอ ในระหว่างกระบวนการสื่อสาร 

การสื่อสารระหว่างองค์การมีความส าคัญต่อการน าน โยบายไปปฏิบัติ เป็นอย่างมาก อัน
ประกอบด้วยกิจกรรมกระตุ้นและสนับสนุนที่ส าคัญ 2 ลักษณะคือ 

การให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและความช่วยเหลือโดยหน่วยงานระดับบน เพ่ือช่วยเหลือให้
หน่วยงานระดับล่างด าเนินการตามที่ต้องการ หน่วยงานระดับบน อาจพิจารณาให้การสนับสนุนได้หลาย
รูปแบบ ทัง้เป็นผลด้านลบและบวกต่อหน่วยงานระดับล่าง 

4. ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น ได้ให้ข้อสังเกตถึงลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติว่ามี 2 

องค์ประกอบ คือ  

ลักษณะโครงสร้างอย่างเป็นทางการขององค์การ และลักษณะอย่างไม่เป็นทางการของบุคลากรในองค์การ 

ทั้งสองยังได้เสนอลักษณะของหน่วยงานที่ส่งผลต่อสมรรถนะของการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 

           -  ปริมาณและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน 

-  ระดับของการควบคุมที่เป็นล าดับขั้นในการตัดสินใจและด าเนินการ 

- ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงาน เช่น แรงสนับสนุนจากผู้บริหารหรือนักการเมือง 

- ความสามารถในการยืนหยัดของหน่วยงาน 

- ระดับของการสื่อสารแบบเปิด เช่น การมีเครือข่ายการสื่อสารที่เป็นอิสระ 



 

 

 

- การเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของผู้ก าหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 

5. เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
แวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์นกล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อการน า

นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนไม่ได้มีผู้ให้ความสนใจศึกษา แต่ก็เป็นที่ทราบกันอย่าง

กว้างขวางว่า เงื่อนไขและทรัพยากรด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีผลส าคัญต่อการน านโยบายไป

ปฏิบัติอย่างมาก ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

6. ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ความเข้าใจของผู้น านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีส่วนส าคัญและถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของนโยบาย

มากที่สุดปัจจัยหนึ่ง องค์ประกอบของปัจจัยนี้เน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติ ซึ่งมี 3 ประการคือ 

6.1 การรับรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย 
6.2 ทิศทางในการตอบสนองต่อนโยบายของผู้ปฏิบัติ  
6.3 ระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ปฏิบัติ 

ซึ่งทั้งสามประการเป็นเงื่อนไขท่ีมีอยู่ตัวผู้ปฏิบัติทุกคน นโยบายนั้นจะไม่ประสบความส าเร็จ 

การประเมินความส าเร็จ และความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
วรเดช จันทรศร (2555, หน้า 47-49) ได้พิจารณาความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนา

ของรัฐสามารถพิจารณาได้จากผลรวมสามมิติ ดังนี้ 
มิติแรก โครงการที่ประสบความส าเร็จ จะต้องบรรลุมาตรฐานของตัวชี้วัดด้านผลผลิตทั้งในแง่ปริมาณ 

เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ และความพึงพอใจ  
มิติที่สอง โครงการที่ประสบความส าเร็จในมิติแรก ความส าเร็จของโครงการนั้นๆ ต้องไม่เป็น

ความส าเร็จที่แท้จริงโดย โครงการนั้นต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อโครงการหรือนโยบายอ่ืนๆ โครงการนั้นต้องไม่
ก่อให้เกิดปัญหาความเชื่อถือได้ของผลโครงการ โครงการที่ประสบความส าเร็จจะต้องไม่มีปัญหาทางด้าน
มาตรการของโครงการที่น าไปใช้ในทางปฏิบัติ  โครงการที่ส าเร็จจะต้องไม่มีปัญหาทางด้านมนุษย์ธรรมหรือ
ศีลธรรม 

มิติที่สาม ผลความส าเร็จของแต่ละโครงการจะต้องก่อให้เกิดผลรวมของการพัฒนาประเทศที่พึง
ปรารถนาด้วย อาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาของรัฐขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
การวางแผนและการควบคุม สมรรถนะขององค์การ ภาวะผู้น าและความร่วมมือ การเมือง และการบริหาร
สภาพแวดล้อมภายนอก 

การน านโยบายไปปฏิบัติได้ชี้ให้เห็นในความสลับซับซ้อนในแง่ต่างๆ ของการน านโยบายไปปฏิบัติอย่าง
ละเอียดทั้งในแง่บทบาทขององค์การและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์การและบุคคลเหล่านั้น



 

 

 

ในขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติที่เด่นชัดเฉพาะเจาะจงครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ รวม 5 ด้าน หลัก 
ด้วยกัน คือ  

1. ปัญหาทางด้านสมรรถนะ ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ไม่ว่านโยบายนั้นจะเป็น
ประเภทใดก็อาจกล่าวได้ว่า โดยส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความสามารถในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้มากน้อยเพียงใด 

2. ปัญหาด้านการควบคุม ความส าเร็จของนโยบายส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม   
ปัญหาทางด้านการควบคุมจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ 3 ประการ ดังนี้ 

      ประการที่ 1 ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายว่าจะสามารถแปลง 

นโยบายนั้นๆออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ แผนงานหรือโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนโยบาย

เพียงใด 

      ประการที่ 2  ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของนโยบาย แผนงาน โครงการ นั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพียงใด 

ประการที่ 3 ขึ้นอยู่กับหน่วยงานปฏิบัติ จะมีการก าหนดภารกิจตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ

แผนงานหรือโครงการนั้นเพียงใด 

3. ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  การน านโยบายไปปฏิบัติจะประสบ
ความส าเร็จไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือจากสมาชิกทั้งมวลในองค์กรหรือหน่วยปฏิบัติ  โดยมีปัจจัยหลักๆ 
7 ประการ ที่ท าให้ สมาชิกในหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ 

ประการที่ 1 นโยบายนั้นไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของตน หรือไม่ได้เห็นความส าคัญของ

นโยบาย  

ประการที่ 2 นโยบายนั้นมีผลท าให้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ประจ าต้องเปลี่ยนแปลงไป 

ประการที่ 3 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติไม่ได้ให้การสนับสนุนนโยบาย 

ประการที่ 4 นโยบายนั้นส่งผลท าให้งบประมาณ อัตราก าลังของหน่วยงานต้องลดลงในระยะยาว 

ประการที่ 5 นโยบายนั้นถูกก าหนดโดยฝุายบริหารที่ไม่เข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน

หรือการให้บริการของผู้ปฏิบัติเป็นเช่นไร 

ประการที่ 6 สมาชิกในองค์กรหรือหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับสาระหรือวิธีปฏิบัติในโครงการหรือ

นโยบายนั้น เพราะไม่ได้ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 



 

 

 

ประการที่ 7 สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบัติไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อต้านเนื่องจากขาดความรู้ ความ

เข้าใจว่าจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นได้อย่างไร 

4. ปัญหาทางด้านอ านาจและความสัมพันธ์กับองค์การอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขหรือปัจจัยย่อย ๆ หลายประการ ได้แก่ ลักษณะของการติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับ
หน่วยที่ควบคุมนโยบายดังกล่าว ระดับความจ าเป็นที่หน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือ พ่ึงพาหรือท า
ความตกลงกับหน่วยงานหลักอ่ืน ๆ ระดับของความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่หน่วยจะสามารถท างาน
ร่วมกันได ้

5. ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การหรือบุคคลที่ส าคัญ ปัญหาดังกล่าว
อาจลุกลามส่งผลไปถึงความล้มเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได้ ความสนับสนุนและความผูกพันขององค์การ
หรือบุคคลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มอิทธิพล นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน 
ความยากล าบากของการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ
หรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูนกับฝุายการเมืองและ
ฝุายบริหารหรือไม่ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีความเข้าใจ 
ตลอดจนสูญเสียประโยชน์ในนโยบายนั้นเพียงใด เงื่อนไขของระดับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบในนโยบายกับสื่อมวลชนก็มีความส าคัญอย่างมากหากขาดซึ่งความสัมพันธ์หรือเข้าใจอันดี 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายรวมทั้งปัจจัยการน านโยบาย
ไปปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้เพราะว่าแม้นนโยบาย
จะดีเลิศสักเพียงใด แต่เมื่อน าไปปฏิบัติและจะประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เข้า
มาท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์เดิม เช่น สมรรถนะขององค์การ ความชัดเจนและการ
ยอมรับของผู้ที่จะน านโยบายลงไปปฏิบัติ  รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียกับตัวนโยบาย จะท าให้เกิด
ความเสียหายต่อกระบวนการนโยบายทั้งหมดโดยเฉพาะต่อประชากร กลุ่มเปูาหมายที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 
และยังท าให้เกิดความสูญเปล่าของทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ดังนั้น  การตัดสินความส าเร็จและความล้มเหลว
ของการปฏิบัติตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดูจากผลการปฏิบัติจริง
ตลอดจนการพิจารณาผลกระทบในทางที่พึงปรารถนาจึงน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบาย
ตลอดจนสังคมส่วนรวมได้มากกว่า 

 
2.4 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลไร่เก่า 

สภาพทั่วไป   
เทศบาลต าบลไร่เก่าตั้งอยู่ในพื้นท่ีของ 2 ต าบล คือ ต าบลไร่เก่า และต าบลศาลาลัย กิ่งอ าเภอสามร้อย

ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของชุมชนตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาตะนาวศรี สภาพพ้ืนที่ลาด
เอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พ้ืนที่แห่งนี้จึงเหมะส าหรับการขยายชุมชนเพราะมีถนนสายหลักคือทาง



 

 

 

หลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทอดตัวในแนวเหนือ –ใต้ ขนานไปกับทางรถไฟสายใต้ห่างจาก
อ าเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 54 กิโลเมตร ห่างจากที่ท าการกิ่งอ าเภอสามร้อยยอดประมาณ 6 
กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ล าห้วยและองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย 
ทิศใต้  ติดต่อกับ เขตเทศบาลต าบลไร่ใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทางรถไฟตลอดแนวเหนือ – ใต้  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า 

ภูมิประเทศ   
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขาตะนาวศรี สภาพพ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศ

ตะวันออก พ้ืนที่แห่งนี้จึงเหมาะส าหรับการขยายตัวของชุมชนเพราะมีถนนสายหลักคือทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ทอดตัวในแนวเหนือ –ใต้ ขนานไปกับทางรถไฟสายใต้ เทศบาลต าบลไร่เก่ามี
พ้ืนที่ทั้งหมด 7,812.5 ไร่ หรือประมาณ 12.5 ตารางกิโลเมตร 

จ านวนหมู่บ้าน  
เทศบาลต าบลไร่เก่าปกครองพ้ืนที่ 2 ต าบล คือ ต าบลไร่เก่าและต าบลศาลาลัย แบ่งออกเป็น 8 

หมู่บ้าน ได้แก่  
1.  หมู่ที่ 1 ต าบลไร่เก่า หมู่บ้านตาลเจ็ดยอด ผู้ใหญ่บ้านนายสุรินทร์ เนียมศร 
2.  หมู่ที่ 2 ต าบลไร่เก่า หมู่บ้านสามร้อยยอด ผู้ใหญ่บ้านนายอภิรักษ์ เสรีสกุลธร 
3.  หมู่ที่ 3 ต าบลไร่เก่า หมู่บ้านไร่เก่า ก านันนายชะลอ เจิมวงศ์รัตนชัย 
4.  หมู่ที่ 5 ต าบลไร่เก่า หมู่บ้านห้วยขมิ้น ผู้ใหญ่บ้านนายประหัด งามดี  
5.  หมู่ที่ 8 ต าบลไร่เก่า หมู่บ้านไร่เจริญ ผู้ใหญ่บ้านนายฉลาด ทองใบ 
6.  หมู่ที่ 4 ต าบลศาลาลัย หมู่บ้านศาลาลัย ก านนันายเชวง สางาม 
7.  หมู่ที่ 5 ต าบลศาลาลัย หมู่บ้านหนองน้ ากลัด ผู้ใหญ่บ้านนายสมชาย คล้ายแก้ว 
8.  หมู่ที่ 6 ต าบลศาลาลัย (บางส่วน) หมู่บ้านหนองไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านนายสุภาพ ไทยอุดมทรัพย์ 
ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นชุมชน จ านวน 10 ชุมชน ได้แก่ 
1. ชุมชนตาลเจ็ดยอด ประธานชุมชน นางจินดาพร  บัวพา 
2. ชุมชนบ้านสามร้อยยอด ประธานชุมชน นางสาวสมัย คงม่ัน 
3. ชุมชนตลาดไร่เก่า ประธานชุมชน นายศักดิ์ชัย ชวงศ์วัฒนา 
4. ชุมชนห้วยขมิ้น ประธานชุมชน นายประดิษฐ์ เร่งเจริญ 
5. ชุมชนสายกลาง ประธานชุมชน นายเพ็ญ เกิดแก้ว 
6. ชุมชนบ้านศาลาลัย ประธานชุมชน นายอ านวย บัวล้อม 
7. ชุมชนวัดศาลาลัย ประธานชุมชน พ.ท.ไพรัช ช่อเทียนทิพย์ 



 

 

 

8. ชุมชนกระทุ่มโพรง ประธานชุมชน นายสิงห์ จันทร์ชูกลิ่น 
9. ชุมชนศาลเจ้าปุุนเท่ากง ประธานชุมชน นายสมคิด รุจิรคุณากร 
10. ชุมชนตลาดไร่ใหม่ ประธานชุมชน นายธีรศักดิ์ เกษตรสินธนสมบัติ 
ด้านเศรษฐกิจ   
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างซึ่งมีรายได้ประชากรต่อหัว

ประมาณ 25,000 บาท ต่อปี โดยสามารถแบ่งโครงสร้างรายได้ของครัวเรือน ดังนี้ 
ด้านการเกษตร  การเกษตรเป็นอาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลไร่เก่า โดยพ้ืนที่

การเกษตรทั้งสองฝั่งได้รับน้ าจากคลองชลประทาน 
ด้านการปศุสัตว์  ประชาชนส่วนใหญ่จะเลี้ยงสัตว์ คือ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และเลี้ยงปลา โดยมี

การส่งเสริมวิธีการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
ด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมทีมีผลต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูป

สับปะรด จ านวน 2 โรงงาน  อุตสาหกรรมแปรรูปน้ ามันปาล์ม จ านวน 1 โรงงาน  โรงงานสีข้าว จ านวน 1 
โรงงาน และอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ จ านวน 1 โรงงาน 

ด้านการพาณิชย์และบริการ 
มีการจัดตั้งตลาดนัด 4 แห่ง ผู้ประกอบการด้านอาหาร 55 แห่ง  ธุรกิจบริการ 35แห่ง ธุรกิจด้าน

ไฟฟูาและการสื่อสาร 19 แห่ง ธุรกิจด้านการเกษตรและเคมีภัณฑ์ 7 แห่ง และอ่ืนๆ 97 แห่ง 
จะเห็นได้ว่าด้านการพาณิชย์และการบริการในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดย

ในเขตเทศบาลยังไม่มีธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารในเขตเทศบาล
ต าบลไร่ใหม่ซึ่งมีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย เช่นเดียวกับตลาดสดประชาชน
ส่วนใหญ่เดินทางไปใช้บริการในเขตเทศบาลต าบลไร่ใหม่ ซึ่งมีตลาดสดจ านวน 1 แห่ง 

สภาพทางสังคม 
การศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรีสตกูฎ (กรมศาสนา) จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 6 คน จ านวนเด็กเล็ก 122 คน แยก เป็นชาย 69 คน เป็นหญิง 53 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 4 คน จ านวนเด็กเล็ก 95 คน แยก 

เป็นชาย 48 คน เป็นหญิง 47 คน อัตราส่วนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็ก18 คน ต่อครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน 
สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษาจ านวน 4 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา

จ านวน 1 แห่ง สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดเอกชน ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 
(บุญยรักษ์อุทิศ) นักเรียน  321 คน โรงเรียนบ้านไร่เก่า สามร้อยยอด นักเรียน 143 คน โรงเรียนบ้านศาลาลัย 
นักเรียน 240 คน โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด นักเรียน 228 คน แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสายกลาง ชุมชนห้วยขมิ้น ห้องสมุดศูนย์การศึกษา



 

 

 

นอกโรงเรียน ห้องสมุด จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดตรีสตกูฏ พิพิธภัณฑ์ 
จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดตรีสตกูฏ 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา                  
-  วัด จ านวน 3 แห่ง 
-  เตาเผา มี 2 แห่ง ได้แก่ วัดศาลาลัย และวัดสามร้อยยอด 
- มูลนิธิ มี 1 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด 
การสาธารณสุข 
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน  มีดังนี้ สถานีอนามัย 1 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 

ร้านคลินิก แพทย์ พยาบาล 4 แห่ง 
การบริการพ้ืนฐาน 

การคมนาคม 

การเดินทางระหว่างชุมชนและพ้ืนที่ข้างเคียงมีเส้นทางถนนสายส าคัญ ดังนี้  

-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายประธานของภาคใต้เป็นทางคู่ขนาน 
ขนาด 4 ช่องจราจร 

-  ถนน รพช.ปข 4037 (บ้านศาลาลัย – บ้านหนองเจ็กเม้ง) แยกจากถนนเพชรเกษมไปทางทิศ
ตะวันตกเป็นถนน ลาดยาง (ซอยเทศบาล 24) 

-  ถนน รพช.ปข 4072 (บ้านไร่เก่า – หนองไทร) แยกจากถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันตก (เทศบาล
ซอย 11) 

-  ถนน รพช.ปข 2069 (บ้านสามร้อยยอด – โรงเจ) แยกจากถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออก ผิวว
จราจรลาดยาง 

-  ถนน รพช.ปข 2038 (บ้านไร่เก่า – หนองเปุาปี่) แยกจากถนนเพชรเกษมไปทางทิศตะวันตกเป็น
ถนนลาดยาง (ซอยเทศบาล 13) 

-  ถนนเทศบาล ซอย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26 อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลโดยเชื่อมโยงไปยังชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล 

-  ถนนสายวัดตรีสตกูฏ – ศาลาลัย แยกจากถนนเทศบาลซอย 8 ไปทางทิศเหนือจดถนนเทศบาล
ซอย 26 

การสื่อสารและโทรคมนาคม   
-  จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,551 หลังคาเรือน 
-  จ านวนโทรศัพท์ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 60  
-  จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่ 1 ชุมสาย 
-  เครอืข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการในเขตพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 100  



 

 

 

-  ที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง 
-  จ านวนสถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง  
-  จ านวนหอกระจายข่าวในพื้นท่ี 6 แห่ง  
ไฟฟูา  
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลมีไฟฟูาใช้เกือบทุกครัวเรือน ซึ่งรับผิดชอบและด าเนินการโดยการ

ไฟฟูาส่วนภูมิภาค อ าเภอปราณบุรี และการไฟฟูาส่วนภูมิภาค กิ่งอ าเภอสามร้อยยอด ส่วนในเรื่องไฟฟูา
สาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกสาย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลไร่เก่า 

-  พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟูา ร้อยละ 95 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
-  จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 3,040 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือน 62 ครัวเรือน 
-  ไฟฟูาสาธารณะครอบคลุมถนนสายหลักในเขตเทศบาล ทั้ง 26 สาย  

การประปา 
การประปารับผิดชอบและด าเนินการโดยการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอกุยบุรี โดยใช้น้ าดิบจากแม่น้ า

กุยบุรี จ่ายน้ ามายังสถานีสูบจ่ายน้ าไร่เก่า–ไร่ใหม่ โครงข่ายการให้บริการสายหลักตามแนวถนนเพชรเกษมโดย
มีท่อส่งน้ า 2 ฟากถนนซึ่งระบบประปาดังกล่าวสามารถจ่ายน้ าได้ตลอดปี  จ านวนครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ 
2,482 ครัวเรือน จ านวนครัวเรือนไม่มีน้ าประปาใช้ 620 ครัวเรือน จ านวนน้ าประปาที่ผลิตได้ 165,088 ลบ.
ม./วัน จ านวนน้ าประปาที่มีการใช้ 130,077 ลบ.ม./วัน จ านวนแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปา 1 แห่ง 

 
ด้านมวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน  
1. ประชาคม หมู่บ้าน จ านวน 9 ชุมชน 
2.  อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวนสมาชิก 120 คน 
3.  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวนสมาชิก 107 คน  
4.  อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม จ านวนสมาชิก 18 คน  
5.  ชมรมรักษ์สุขภาพ จ านวนสมาชิก 125 คน  
6.  ชมรมฟุตบอลตาลเจ็ดยอด จ านวนสมาชิก 25 คน 
7.  ชมรมฟุตบอลบ้านศาลาลัย จ านวนสมาชิก 20 คน 
8.  ชมรมตะกร้อวัดศาลาลัย จ านวนสมาชิก 10 คน 
9.  ชมรมฟุตบอลหน้าสถานีรถไฟบ้านสามร้อยยอด จ านวนสมาชิก 18 คน 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับเพลิง จ านวน 6 คน มีอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวน 107 คน มี รถยนต์ดับเพลิง จ านวน 2 คัน มีรถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน 3 คัน มีรถยนต์กู้ภัย จ านวน 1 
คัน มี ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่ 31 ครั้ง 

 



 

 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุทิน อ้อนอุบล (2551 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคม

ของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของ
ผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.69 เมื่อแยกพิจารณาถึงระดับความ
ต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในแต่ละด้าน พบว่าบริการด้านสุขภาพอนามัย บริการด้านการจัด
การศึกษา ด้านการจัดการที่อยู่อาศัย และบริการด้านการส่งเสริมอาชีพและความมั่นคงของรายได้ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 2.45, 2.58, 2.37 และ 2.68 ตามล าดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วยการศึกษาและอาชีพหลัก ปัจจัยด้านครอบครัวประกอบด้วย ลักษณะโครงสร้างครอบครัว 
การดูแลของครอบครัว และสัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ ประกอบด้วย ภาวะสุขภาพจิต 
และปัจจัยทางสังคม ประกอบด้วย  แรงสนับสนุนทางสังคมที่เป็นนามธรรม โดยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นมี
ความสัมพันธ์กับระดับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเมื่อ
ปัจจัยดังกล่าวเปลี่ยนแปลงระดับความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุจะเปลี่ยนแปลงด้วย ปัจจัยที่
มีผลต่อความต้องการบริการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ประกอบด้วย การดูแลของครอบครัว ภาวะ
สุขภาพจิต แรงสนับสนุนทางสังคมที่เป็นนามธรรม แรงสนับสนุนทางสังคมที่เป็นรูปธรรม เพศหญิง และไม่มี
อาชีพหลัก ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัย สามารถร่วมกันพยากรณ์ถึงระดับความต้องการบริการสวัสดิการของผู้สูงอายุ
ในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิได้ร้อยละ 35.74 

วิยะดา ตีระแพทย์ (2551,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายถ่ายโอนงานสวัสดิการสังคมสู่การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล ด้าน
การรับรู้บทบาทหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม พบว่า ร้อยละ 91.40 รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม 
ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 ร้อยละ 79.20 รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่
ด้านสวัสดิการสังคมตามนโยบายถ่ายโอนงานของกรมประชาสงเคราะห์ ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ร้อยละ 96.00 ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และร้อยละ 50.00 ขึ้นไป ปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจบางประการ
ตามนโยบายถ่ายโอนงาน และใช้วิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวิธีการทางสังคมนโยบายถ่ายโอนงานด้าน
สวัสดิการสังคมสู่การปฏิบัติงาน ต้องมีความพร้อมทั้ง 5 ด้าน เป็นปัจจัยส าคัญ ส าหรับทัศนะต่อความต้องการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน พบว่า ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ต้องการการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านจากหน่วยงาน
ต่างๆ คือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมายและระเบียบด้านสวัสดิการสังคมให้ชัดเจน ภาพรวม
ของการศึกษา แสดงผลให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ประสบสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการสังคมในระดับมากทุกด้าน แสดงว่าในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อมไม่เพียงพอที่จะ
น านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ จึงจ าเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 



 

 

 

ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรทุกฝุายในสังคม ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคการ
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมให้มากขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้มากขึ้น 

โสภา หอยสังฆ์ (2552 ,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการการดูแลและการรับรู้การดูแลที่ได้รับ
จากครอบครัวของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุแต่ละด้านอยู่ในระดับปาน
กลางถึงมาก การรับรู้การดูแลที่ได้รับจากครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยความต้องการการดูแลและการรับรู้การดูแลที่ได้รับจากครอบครัวโดยรวม พบว่ามีความ
แตกต่างกันที่ระดับ 0.01 ในรายด้าน พบว่า คะแนนความต้องการการดูแลและการรั บรู้การดูแลที่ได้รับจาก
ครอบครัวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านความต้องการด้านร่างกาย ความ
ต้องการความปลอดภัย ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ความต้องการมีคุณค่าในตนเอง 
ความต้องการประจักษ์ในคุณค่าของตนเอง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนความต้องการการดูแลและการรับรู้การดูแลที่ได้รับจากครอบครัวในด้านความ
ต้องการด้านสุนทรียะนั้น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

ปาริชาติ  ค าคม (2552 , หน้า 67-68) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า  ผู้สูงอายุมีความต้องการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยในเกือบทุกเรื่อง โดยความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุนั้นจะสอดคล้องกับกิจกรรม
ที่โรงพยาบาลให้บริการเป็นกิจกรรมหลักๆ แก่สมาชิกผู้สูงอายุเป็นประจ าอยู่แล้ว ปัจจัยเอ้ือต่อการรับบริการ
ด้านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะความพึงพอใจในบริการที่ผู้สูงอายุได้รับมีส่วนต่อความต้องการบริการด้าน
สุขภาพอนามัย โดยผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจต่อบริการ มีความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยสูงกว่ากลุ่ม
ที่ไม่เคยใช้บริการในเรื่องนั้นๆ ข้อเสนอแนะ รัฐหรือสถานบริการสาธารณสุขควรปรับปรุงบริการด้านสุขภาพ
อนามัยส าหรับผู้สูงอายุให้มีความสอดคล้องครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เนื่องจากความต้องการบริการด้านสุขภาพ
อนามัยของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับการรับทราบเกี่ยวกับบริการเรื่องต่างๆ และการเคยใช้บริการในเรื่อง
นั้นๆ ที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับ ขณะเดียวกันควรมีการขยายขอบเขตของการใช้บัตรสุขภาพของผู้สูงอายุ 
เนื่องจากเป็นบัตรที่ผู้สูงอายุใช้ในการขอรับบริการด้านสุขภาพอนามัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท าให้ผู้สูงอายุ
เหล่านั้นสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึงและมากข้ึน 

ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ (2552 , หน้า 77-78) ได้ประเมินโครงการบริการสวัสดิการสังคมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่ด าเนินการโดยภาครัฐ 4 บริการ ได้แก่ บริการสถานสงเคราะห์ 
บริการเบี้ยยังชีพ บริการสังคมในชุมชน (เน้นศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน) และบริการฌาปนกิจ
สงเคราะห ์ผลการศึกษา พบว่า บริการที่รัฐจัดท าแต่เพียงผู้เดียว คือ บริการสถานสงเคราะห์ บริการเบี้ยยังชีพ 
และศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน ส่วนฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นบริการที่ผู้สูงอายุและครอบครัวเป็นผู้
จัดเอง ส าหรับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พบว่า กลไกการบริหารจัดการของรัฐยังไม่มีประสิทธิภาพ 



 

 

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์และการรับเบี้ยยังชีพยังขาดมาตรฐาน ส่วนศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้าน กลไกการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามระบบราชการ ไม่ได้มาจากตัวแทนของชุมชน
อย่างแท้จริง ในส่วนของผลการด าเนินงานในแต่ละบริการ พบว่า สถานสงเคราะห์สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ทางกายภาพได้ แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านจิตใจได้ บริการมีเพียงพอแต่ไม่เป็นธรรม 
ผู้สูงอายุฐานะดีและปานกลางได้รับประโยชน์จากสถานสงเคราะห์เท่ากับผู้สูงอายุที่ยากไร้ บริการเบี้ยยังชีพยัง
ตกอยู่กับผู้สูงอายุที่มีสายสัมพันธ์กับผู้น าชุมชน หรือผู้สูงอายุยากจนที่อยู่ไม่ห่างไกล ส่วนผู้สูงอายุยากจนที่ทุกข์
ยาก ไร้ญาติขาดมิตร อยู่ล าพังคนเดียว ฯลฯ มีโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพน้อยกว่า บริการเบี้ยยังชีพและบริการศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านเป็นการกระจายบริการเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ  บริการฌาปนกิจ
สงเคราะห์เป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุมากกว่าบริการอ่ืน ๆ ที่รัฐจัดให้ 

สุภาลักษณ์ เขียวข า (2553 ,หน้าค- ง) ได้ศึกษาเรื่องการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า  ผู้สูงอายุได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมและมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสูง การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมและ
มีคุณภาพชีวิตระดับต่ า จากการท าสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง เช่น ผู้สูงอายุที่
ยากจนมีที่อยู่อาศัยไม่คงทนถาวร ไม่ได้รับการส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพ มีปัญหาทางด้านจิตใจและ
ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพจากทางราชการ 

การศึกษาครั้งนี้เสนอแนะว่า ชมรมผู้สูงอายุจะต้องด าเนินการในเรื่องการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมให้สมาชิกมีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาจิตใจ สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของที่
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตส าหรับผู้ยากจน และขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชนในการให้บริการดูแลสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องด้านการเงินและการ
ฝึกอาชีพ 

สิริกันยา ปานพ่วงศรี (2553 ,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการจัดสวัสดิการของภาครัฐแก่ผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐาน 1 ข้อ ได้แก่ สถานภาพ
การสมรสที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้สูงอายุในการได้รับบริการจากภาครัฐ และปฏิเสธสมมติฐาน 
7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา จ านวนบุตร ภาวะสุขภาพ การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลใน
ครอบครัวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้สูงอายุในการได้รับบริการจากภาครัฐ 

ช านาญ แตงทอง (2553 , หน้า 74-76) ได้ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุใน
เขตชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความมั่นคงด้านรายได้ในระดับปานกลาง ในขณะที่มีความมั่นคงด้านทรัพย์สินและความ
มั่นคงด้านการครองชีพอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการจ่าย ภาวะสุขภาพ และการมี



 

 

 

รายได้ที่มาจากตนเอง ปัจจัยด้านความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ การได้รับการเกื้อหนุนทางสังคมในรูปของสิ่งของ
และบริการ การได้รับเบี้ยเลี้ยงยังชีพ ปัจจัยด้านผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ คือ การได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ความสามารถในการจ่าย การได้รับการ
เกื้อหนุนทางสังคมในรูปของสิ่งของและบริการ ภาวะสุขภาพ และการมีรายได้ที่มาจากตนเองมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่การได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ การได้รับเบี้ยยังชีพ มีอิทธิพลเชิงลบต่อความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุได้ถึงร้อยละ 63.80 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การพิจารณาความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุจากประเด็น
เรื่อง “รายได”้ อาจไม่ใช่จุดส าคัญเท่ากับความมั่นคงทางด้านอ่ืนๆ เช่น ความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินหรือการ
ครองชีพ ในการสร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุนั้น ตัวผู้สูงอายุ บุตร/หลาน/ครอบครัวชุมชน
และสังคม ตลอดจนภาครัฐควรที่จะมีบทบาทร่วมกัน และในส่วนของผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงยังชีพ
เป็นรายเดือน รัฐควรที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือด้านอื่นๆ หรือมีการปรับเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดรับ
กับค่าครองชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

กฤษดา จันทร์เจริญ (2555 ,หน้า131-161) ได้ศึกษาเรื่องศักยภาพในการน านโยบายถ่ายโอนงานด้าน
สวัสดิการสังคมไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบล ชั้น 1 ในจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไป
ปฏิบัติในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการ
สังคมไปปฏิบัติ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร การติดต่อสื่อสาร การ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยทั้งหมดเป็น
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการน า
นโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติมีเพียงตัวแปรเดียว คือ เพศ โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง 

ปัญหาและอุปสรรคจากการน านโยบายถ่ายโอนงานด้านสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ ได้แก่ การขาด
แคลนงบประมาณในการด าเนินงาน การขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงาน การขาดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขาดแคลนข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้โครงสร้างทาง การบริหารและระบบงานยังไม่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 

ระพีพรรณ ค าหอม  และคณะ  (2557,หน้า 5) ได้ศึกษาเรื่องโครงการการประเมินผลการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาประเมินกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน
การด าเนินงานของโครงการฯ ความต้องการของผู้สูงอายุ ความพร้อมและกลไกการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต่อการด าเนินงานโครงการฯ วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพ การ
วิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์การคัดเลือกเบี้ยยังชีพยังไม่เหมาะสม 
คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ขาดกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานเบี้ยยังชีพที่ชัดเจน 



 

 

 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าจ านวนเงินที่ได้ (300 บาท)น้อยเกินไป ไม่ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรมกับผู้สูงอายุที่
เดือดร้อน ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างตรงเวลา ผู้สูงอายุได้เงินครบถ้วน การถ่ายโอนเบี้ยยังชีพ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล ดูแลพบว่า ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้มากขึ้น สะดวก ไปรับได้ด้วยตนเอง 
เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้นอยู่กับความตระหนัก และการให้
ความส าคัญด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบล รายได ้จ านวนของบุคลากรที่แตกต่างกัน 
รายงานการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้ สูงอายุ
อีกด้วย 

ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ (2558, หน้า ง-จ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเกื้อหนุนและสุขภาวะที่ผู้สูงอายุได้รับจาก
การเข้าร่วมท างานอาสาสมัคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมท างานอาสาสมัครได้ มีปัจจัย
เกื้อหนุนหลักอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) ปัจจัยลักษณะทางประชากร 2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 3) ปัจจัยทางสังคม 
4) ปัจจัยทางวัฒนธรรม และ 5) ปัจจัยด้านสุขภาพ โดยปัจจัยด้านสุขภาพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัย
ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมท างานของอาสาสมัครผู้สูงอายุ ส่วนกระบวนการจัดตั้งกลุ่มและการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น พบว่า กลุ่มอาสาสมัครเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็ก ๆ การจัดตั้งกลุ่มที่มาจาก 3 ประเด็นหลัก 
คือ  1) เกิดจากประสบการณ์และผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 2) เกิดจากความส านึกหวงแหนและ
ต้องการสืบทอดความรู้และภูมิปัญญา 3) เกิดจากแรงผลักดันทางความเชื่อศรัทธาในศาสนา การด าเนิน
กิจกรรมไม่มีรูปแบบเป็นทางการ แต่อาศัยสัมพันธภาพภายในกลุ่ม การร่วมคิดร่วมท ามีความไว้เนื้อเชื่อใจเป็น
หลัก ในการศึกษายังพบว่า การเข้าร่วมท างานอาสาสมัครของผู้สูงอายุ มีบทบาทส าคัญ 3 บทบาทหลัก คือ 1) 
บทบาทด้านการเยี่ยมเยียนดูแลและให้ความช่วยเหลือ 2) บทบาทด้านการให้บริการ 3) บทบาทด้านการ
ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา ในด้านผลต่อสุขภาวะนั้น พบว่า การเข้าร่วมกลุ่มท างานอาสมัครให้ผลดีต่อ
สุขภาพทางร่างกาย เนื่องจากมีการใช้พละก าลังของร่างกายและสมอง และการดูแลสุขภาพตนเองสม่ าเสมอ  
ทางด้านจิตใจนั้น การท างานร่วมกันท าให้มีความสุข ความสบายใจ ช่วยลดปัญหาความเครียด ความว้าเหว่
ของผู้สูงอายุ ในด้านสังคม การพบปะสังสรรค์ การที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ การยังคงบทบาทของตนเอง
ต่อสังคม ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความรัก ความเคารพ ได้รับเกียรติและความนับถือ ไม่รู้สึกว่าไร้ค่า ช่วยลดปัญหา
การแยกตัว การถอยหนี และเข้าสู่ภาวะซึมเศร้า ส าหรับด้านจิตวิญญาณ อาสาสมัครผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าใน
ตัวเองและภาคภูมิใจต่อผลกิจกรรมของตน ท าให้อาสาสมัครผู้สูงอายุได้รับความสุขความมีสันติสุข และด าเนิน
ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความหวัง 

นิตประภา แก้วกระจ่าง (2550, หน้า ก-ข) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโครงการกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุในหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เบี้ยยังชีพ) กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมชัดเจนมาก คณะกรรมการมีการวางกฎระเบียบน้อย แต่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ความยุ่งยากของการปฏิบัติงานตามโครงการมีอยู่ในระดับปานกลาง แต่ท าได้
ตามแผนที่ก าหนด ในด้านประสิทธิผลของการด าเนินงาน พบว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมใน



 

 

 

การด าเนินงานมาก ร้อยละ 80.40 ประสิทธิผลในการบริหารโครงการฯ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร 
ด้านการอ านวยการ ด้านการควบคุม ด้านการติดตามประเมินผล มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ผลผลิตที่ได้
จากการด าเนินโครงการโดยรวมจึงอยู่ในระดับสูง 

วิภา ธูสรานนท์ (2550,หน้า 5) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ด้านความเพียงพอ ได้แก่ เบี้ยยังชีพมีความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้ และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึง ด้านความรวดเร็ว ได้แก่ ขั้นตอน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
สะดวกรวดเร็วและตรงเวลา การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ด้านความโปร่งใส 
ได้แก่ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ รับ
เบี้ยยังชีพมีความเหมาะสม วิธีการคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล โปร่งใสและ
เป็นธรรม ด้านความครบถ้วน ได้แก่ เบี้ยยังชีพที่ได้รับมีความครบถ้วนในจ านวนเงินและสม่ าเสมอทุกงวด การ
จ่ายเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนต าบลมีความครบถ้วน 

ส่วนในระดับความพึงพอใจปานกลาง ด้านความเพียงพอ ได้แก่ จ านวนเงินที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ การได้รับเบี้ยยังชีพท าให้การด าเนินชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
ผู้สูงอายุที่ยากไร้กว่าแต่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพยังมีอีกมาก ด้านความโปร่งใส ได้แก่ ต้องการให้มีหน่วยงานออกไป
ติดตามผลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ด้านความครบถ้วน ได้แก่ ควรปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ด้านการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลจัดให้ผู้สูงอายุรวมตัวกันเป็นเครือข่ายประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/
ชุมชน การเข้าร่วมประชุมพิจารณาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ การได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุในการ
รับเบี้ยยังชีพ ด้านการรับรู้ อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลางทุกรายการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลมี
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ได้รับทราบข้อมูลการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุอย่างสม่ าเสมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบ่อยครั้ง 

ศิริพร เขียวไสว (2550 ,หน้า 5) การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังยาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า ผลจากการน าโครงการการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ) ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จในระดับปานกลาง ปัจจัยด้านมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ทรัพยากรของนโยบาย  การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมน านโยบายไป
ปฏิบัติ  ลักษณะขององค์การในการน านโยบายไปปฏิบัติ  เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทัศนคติ
ของผู้ปฏิบัติงาน มีผลต่อการน าโครงการการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  (เบี้ยยังชีพ) ไป
ปฏิบัติ และสามารถอธิบายความส าเร็จของการน าโครงการไปปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 



 

 

 

สถานภาพบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้เกิดความแตกต่าง ในเรื่องมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย  
ทรัพยากรของนโยบาย การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมน านโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะขององค์การใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน 

ศิริรัตน์ กิ้มขู่ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละไกรทอง อ าเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ที่มีต่อการบริหารงานด้านการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อข้อมูล ข่าวสาร สิทธิในด้านการก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุเข้ารับเงินสวัสดิการโดยการด าเนินการอย่างเปิดเผย และการปรับปรุงและประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการอย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับมาก สูงถึงร้อยละ 65.0 และ 62.4 ตามล าดับ มี
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินสวัสดิการเต็มจ านวนและไม่คิดค่าบริการ และการ
อ านวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ผู้รับสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 57.3 และ 56.4 ตามล าดับ ส่วนด้านการ
บริการรับ-จ่ายเงิน พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งยอดเงินสวัสดิการและ
เอกสารทางการเงินคิดเป็นร้อยละ 58.1 และ 57.3 ตามล าดับ ส าหรับด้านการบริหารกองทุน มีระดับความพึง
พอใจในด้านการจัดท าสรุปผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ และมีความเข้าใจในแผนปฏิบัติงานเรื่องเงิน
สวัสดิการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59.8 และ 59.0 ตามล าดับ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ระดับความ
พึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการบริหารงานของกองทุนอยู่ในระดับมาก ชี้ให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลตะ
โละไกรทอง ควรเพิ่มจ านวนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและก าหนดวัน เวลา สถานที่ที่รับเบี้ยยังชีพที่แน่นอน  

 
2.6 สรุปเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า การน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้นพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ในมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้อง
ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ตามมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ดังเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  8 -10 
จากเดิมที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  ใน
ฐานะที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหนึ่งในสังคมที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืนใน
สังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว โดยได้มีการกล่าวถึง
การพัฒนาผู้สูงอายุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนไทย ในยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากรกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ได้ก าหนดแนวทางหลักในการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุยากจนที่ไม่มีญาติหรือผู้เลี้ยงดูไว้ 4 แนวทาง 
ดังนี้ คือ 1) จัดสวัสดิการสงเคราะห์ โดยเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติเลี้ยงดูให้มากขึ้น รวมทั้งขยาย



 

 

 

บริการรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า ตลอดจนลดหย่อนค่าโดยสารส าหรับยานพาหนะเดินทางทุกประเภท 
และบริการสาธารณะต่างๆให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงในเมืองและชนบทในรูปแบบที่เหมาะสม  2)ส่งเสริมให้
ครอบครัวเห็นความส าคัญและเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุ ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว รวมทั้งพิจารณาให้สิ่งจูงใจแก่บุตรหรือญาติที่ดูแลผู้สูงอายุที่ยากจน 3) สนับสนุนให้
สถานพยาบาลเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรศาสนา และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้สูงอายุในรูปแบบ
ต่างๆพร้อมทั้งก าหนดให้มีมาตรฐานทางกฎหมายในการส่งเสริม ก ากับดูแลหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุให้มีการด าเนินงาน และจัดบริการตามมาตรฐานขั้นต่ าที่เหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อผู้ใช้บริการ และ 4) ส่งเสริมให้มีองค์กรหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุที่เป็นเอกภาพโดย
ท าหน้าที่วางแผนรวบรวมข้อมูลและประสานการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายไปในทิศทางเดียวกัน  

ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) จัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือ
การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล
และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการด าเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  

ในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลไป
ด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นตามขั้นตอนต่างๆ คือ ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ ที่
จะต้องแจกแจงรายละเอียดออกเป็นงานหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อน ามาประมวลกันแล้วย่อมจะก่อให้เกิดการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายในแต่ละขั้นตอนด้วย จึงจะถือว่ามีประสิทธิผล 

ในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ 
คือ การที่องค์การ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร
ตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้งมวลสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ระบุไว้ หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ความสามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้  ส าหรับใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ตัวแบบทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter 
and Van Horn, 1975 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2551,หน้า 121) ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้น 6 ตัวแปร ซึ่ง
เชื่อมโยงระหว่างนโยบาย (Policy) และสมรรถนะ (Performance) ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ทรัพยากรของนโยบาย ปริมาณและคุณภาพของบุคลากร การสื่อสาร
ระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนในการน านโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
สังคมและการเมือง และความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยได้รับทราบ
และการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่เก่า อ าเภอสาม
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้  ด้านที่พักอาศัย ด้าน
นันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุนซึ่งช่วยให้ผู้วิจัย
ได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงปัญหาอุปสรรคใน



 

 

 

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ ที่ได้มีการศึกษาวิจัยไว้แล้ว ซึ่งผู้วิจัยจะได้น ามาใช้ใน
การก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม  
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ     2. อายุ   3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ   5. รายได้   
   

ความส าเร็จของการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
2.  ด้านรายได ้
3.  ด้านที่พักอาศัย 
4.  ด้านนันทนาการ    
5.  ด้านความมั่นคงทางสังคม 
6.  ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการ

เกื้อหนุน 
 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย 
2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย 
3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 
4. ด้านการความร่วมมือหรือการ

ตอบสนอง ของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
5. ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบาย

ไปปฏิบัติ 
6. ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 
 



 

 

 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษา เรื่อง การน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษา  คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอ
สามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 850 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในเทศบาลต าบลไร่เก่า 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 850 คน ซึ่งมีรายละเอียดในการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, p.125 อ้างถึงใน ยุทธ ไกรวรรณ์, 2550, หน้า 64) ดังนี้ 

สูตร            n 
2

1 Ne

N


  

เมื่อ          n     แทน  จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 N    แทน จ านวนของประชากร 
  e    แทน ค่าความคลาดเคลื่อน  
 



 

 

 

 แทนค่า        n 
2

)05(.8501

850


    = 265 คน 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ   265 คน 
การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการก าหนดจ านวน

ประชากรตามประเภทและเขตพ้ืนที่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา ดังตารางที่ 3.1   ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ชื่อหมู่บ้าน จ านวน (คน) จ านวนตัวอย่าง 

หมู่ 1 หมู่บ้านตาลเจ็ดยอด 89 26 

หมู่ 2 หมู่บ้านสามร้อยยอด 109 34 

หมู่ 3 หมู่บ้านไร่เก่า 128 40 

หมู่ 4 หมู่บ้านศาลาลัย 127 40 

หมู่ 5 หมู่บ้านหนองน้ ากลัด 67 20 

หมู่ 6 หมู่บ้านไพรวัลย์ 130 41 

หมู่ 7 หมู่บ้านห้วยขมิ้น   98 31 

หมู่ 8 หมู่บ้านไร่เจริญ 102 33 

รวม 850 265 
 
รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  265  คน 
การวัดและวิเคราะห์ค่า การจ าแนกทัศนคติจากผู้ตอบแบบสอบถามใช้มาตรวัดของ  Likert  จ านวน 

5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยก าหนด Scale การแปลผลดังนี้ 
มากที่สุด = 5   คะแนน 
มาก   = 4   คะแนน   
ปานกลาง = 3   คะแนน   
น้อย = 2   คะแนน   
น้อยที่สุด = 1   คะแนน   

 



 

 

 

และการจ าแนกช่วงการวัดโดยการค านวณหาพิสัย  ได้ดังนี้ 

 พิสัย = max  -  min 
                                                   Max 
   =       5-1 
           5 
   =      0.80  

มาตรชี้วัดที่เป็นอัตราช่วง  จะเป็น 

  1       -  1.80 ถือว่า น้อยที่สุด 
  1.81  -  2.60 ถือว่า น้อย 
  2.61  -  3.40 ถือว่า ปานกลาง 
  3.41  -  4.20 ถือว่า มาก 
  4.21  -  ขึ้นไป ถือว่า มากที่สุด 
 
3.2 เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และมีวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม ซึ่งได้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสร้างเครื่องมือคือแบบสอบถาม โดยให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List)  
จุดมุ่งหมายเพ่ือทราบข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติในด้านมาตรฐานของ
นโยบาย ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร ด้านความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด้านทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านผลของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของเทศบาลต าบล
ไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปปฏิบัติ 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะการการน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลไร่
เก่า อ าเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ   

แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์วัดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ เรนิส เอ ลิเกอร์ต (Ranis A. Likert อ้างถึงใน สิน พันธุ์พินิจ, 
2549, หน้า 153) ดังนี้ 

 
 



 

 

 

5   คะแนน   หมายถึง   มากที่สุด 
4   คะแนน   หมายถึง   มาก 
3   คะแนน   หมายถึง   ปานกลาง 

          2   คะแนน   หมายถึง   น้อย 
1   คะแนน   หมายถึง   น้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. วิเคราะห์ขอบเขตการศึกษา และน าแนวคิดและทฤษฎีมาก าหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับเนื้อหา 

เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง แก้ไข ข้อค าถาม 

ให้ครอบคลุมรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมด 
4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไปให้

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ  
5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา (Alfa coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536,หน้า 170–171)  

6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว  เสนออาจารย์ที่ควบคุมเพ่ือขอความ
เห็นชอบน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  รวบรวมและเก็บแบบสอบถาม คืน
ด้วยตนเอง  

2. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอบเสร็จแล้ว น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการจัดท าข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 265 ชุด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ 

แล้วน าข้อมูลมาจัดระบบ  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล 
 



 

 

 

 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้แล้ว จะถูกน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) โดยเลือกใช้สถิติดังต่อไปนี้ 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพ่ือบรรยายลักษณะต่าง ๆ ของตัวแปร 

3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว 
(Pearson Correlation) ตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร (Multiple Regression)เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1และ 2  

 
3.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับ การน านโยบาย
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  ของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และผลลัพธ์ของการน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ 

เพ่ือความชัดเจนของการศึกษา ผู้วิจัยจึงท าการนิยามศัพท์ ตัวแปร ก าหนดตัวชี้วัด ระดับการวัดดังตารางที่ 

3.2  

ตารางที่ 3.2  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

ปัจจัยการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติ 
ตัวแปรและตัวชี้วัด หน่วยการวัด 

ระดับการ

วัด 

1.  ด้านมาตรฐานและ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
นโยบาย 

1. นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุมีเปูาหมายของการด าเนินงาน
ทีช่ัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ 
3. นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ
สั ง คม ผู้ สู ง อ า ยุ ส า ม า ร ถ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ต า ม
ระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ 
5. ผู้สูงอายุได้รับผลประโยชน์จากนโยบาย
ของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 



 

 

 

ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

ปัจจัยการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติ 
ตัวแปรและตัวชี้วัด หน่วยการวัด 

ระดับการ

วัด 

2.  ด้านทรัพยากรของ
นโยบาย 

1. หน่วยงานได้รับงบประมาณที่เพียงพอใน
การน าไปด าเนินงานตามนโยบายของการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้บรรลุ
เปูาหมายได ้
2. หน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความพร้อมในด้าน
วัสดุ  อุปกรณ์ในการน านโยบายของการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอแก่การน านโยบายของ
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ 
4. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีสถานที่ ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ 
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การน านโยบาย
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติส าเร็จด้วยดีอย่างเพียงพอ 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 

3.  ด้านปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากร 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ
ในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนฐานความรู้ใน
การด าเนนิงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม ดูงาน
หรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานตามนโยบาย
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 



 

 

 

ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

ปัจจัยการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติ 
ตัวแปรและตัวชี้วัด หน่วยการวัด 

ระดับการ

วัด 

 5.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมเ พ่ือน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

  

4.  ด้านความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของ
ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

1. ส่วนราชการระดับจังหวัดให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 
2. ส่วนระดับอ าเภอให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายของการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 
3. ก านัน/ผู้ ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล
ข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 

 
 
 
 



 

 

 

ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

ปัจจัยการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติ 
ตัวแปรและตัวชี้วัด หน่วยการวัด ระดับการวัด 

5.  ด้ านลักษณะของ
องค์การที่น านโยบายไป 

1. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจนโยบายของการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุก่อนที่จะ
ปฏิบัติงาน 
2. ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถในการน า
นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ 
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการและ
ให้ความร่วมมือแก่บุคคลในหน่วยงานในการ
น านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและ
เสียสละเวลาให้กับการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 

6.  ประสิทธิภาพในการ 
ติดต่อสื่อสาร 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์
การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้ สู งอายุ ในรูปแบบของสื่ อต่ า งๆ ให้ผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ
ด าเนินงาน และระยะเวลา 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถหาข้อมูลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจากเว็บ
ไซด์ของกระทรวงมหาดไทยได้ 
3.  เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตอบค าถามแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์
ด้วยความชัดเจน 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 



 

 

 

ตารางที่ 3.2  (ต่อ) 

ปัจจัยการน านโยบาย 

ไปปฏิบัติ 

ตัวแปรและตัวชี้วัด หน่วยการวัด ระดับการ

วัด 

 4.  เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ให้บริการข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินการตาม
นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 
5. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

  

 

การน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ตัวแปรและตัวชี้วัด หน่วยการวัด 
ระดับการ

วัด 

1. ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล 

1. เทศบาลจัดกิจกรรม/โครงการที่ เป็น
ประโยชน์ในด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 
2. เทศบาลจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับ
การปูองกันและฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยให้แก่
ผู้สูงอายุ 
3. เทศบาลมีบริการด้านพาหนะส าหรับผู้สูงอายุ 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 

2. ด้านรายได้   
 

1. เทศบาลจัดเตรียมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถประกอบอาชีพได้ตามต้องการ 
2 .  เทศบาลมี การจัดระบบการบริการ
สวัสดิการสังคมในด้านเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
3. เทศบาลมีการจัดระบบกองทุนสวัสดิการ
แก่ผู้สูงอายุและชุมชน 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 

 
 



 

 

 

การน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ตัวแปรและตัวชี้วัด หน่วยการวัด 
ระดับการ

วัด 

3. ด้านที่พักอาศัย   1. เทศบาลมีสวัสดิการการสร้างบ้านพักแก่
ผู้สูงอายุที่ยากจน 
2. เทศบาลจัดบริการสวัสดิการแก่ครอบครัว
ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้าน
ต่างๆ 
3. เทศบาลให้การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ตอบ 

แบบสอบถาม 

ช่วง 

5. ด้านความม่ันคงทาง
สังคม 

1. เทศบาลให้การสนับสนุนการบริการ
ฌาปนกิจ  สงเคราะห์ และกองทุนต่างๆ 
ให้แก่ผู้สูงอายุ 
2. เทศบาลให้การสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มาติดต่อบริการด้าน
ต่างๆ   
3.  เทศบาลให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่วัดของผู้สูงอายุ 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 

6. ด้านการสร้างบริการ
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
เกื้อหนุน 

1. เทศบาลให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุ 
2. เทศบาลจัดให้มีกลุ่มอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 
3. เทศบาลมีการจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
อย่างเป็นระบบ 

ทั ศ น ะ ข อ ง
ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 

ช่วง 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

บทที ่4 
ผลการศึกษาวิจัย 

 
ในการศึกษาเรื่อง การน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
1. ปัจจัยภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
2.  ระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา 

: เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1. ด้านมาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย 3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 4. ด้าน
ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 5. ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
6. ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร 

3. ระดับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  
ประกอบด้วย 1.ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 2.ด้านรายได้ 3.ด้านที่พักอาศัย 4.ด้านนันทนาการ  5.ด้าน
ความมั่นคงทางสังคม 6.ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

4.  หาความสัมพันธ์ปัจจัยภูมิหลังของตัวแปร และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย กับความส าเร็จ
ของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
การศึกษาการน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 128 43.2 

หญิง 137 56.8 
 



 

 

 

ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
อายุ   

ไม่เกิน 45 ปี 32 11.7 
46 – 55 ปี 30 10.9 
56 – 60 ปี 53 19.8 
61 ปีขึ้นไป 150 57.6 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 203 79.4 

มัธยมศึกษาข้ึนไป 62 20.6 
อาชีพ   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 1.9 
เกษตรกรรม 107 40.5 
รับจ้างทั่วไป 54 20.2 
ค้าขาย 35 13.2 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 64 24.1 

รายได้ต่อเดือน   
ไม่เกิน 5,000 บาท 99 37.4 
5,001 - 10,000 บาท 106 40.1 
มากกว่า 10,000 บาทข้ึนไป 60 22.6 

รวม 
265 100.0 

จากตารางที่ 4.1  พบผลการศึกษาดังนี้ เพศ  ประชาชนส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 56.8 และเพศชาย ร้อยละ 

43.2 อายุ  ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 57.6 รองลงมาอายุระหว่าง56 - 60 ปี ร้อยละ 19.8 

อายุไม่เกิน 45 ปี ร้อยละ 11.7 และอายุระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 10.9 น้อยที่สุดตามล าดับ ระดับการศึกษา  

ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 79.4 และระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ร้อยละ 20.6 

ตามล าดับ อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 40.5 รองลงมารับจ้างทั่วไป ร้อยละ 

20.2 ค้าขาย ร้อยละ 13.2 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.9 และไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 24.1 รายได้

ต่อเดือน ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001 –10,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 40.1 รองลงมามีรายได้

รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 37.4 และมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 22.6 ตามล าดับ  



 

 

 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ 

การศึกษาการน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลไร่เก่า    
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของการ
น านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

(ภาพรวม) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
1.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี เปูาหมาย
ของการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

4.25 0.73 มากที่สุด 

2.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเป็นประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุ 

4.28 0.64 มากที่สุด 

3.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติ
ได้ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

4.25 0.65 มากที่สุด 

4.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีผลสัมฤทธิ์
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

4.18 0.74 มาก 

5.  ผู้สูงอายุได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

4.17 0.65 มาก 

6.  หน่วยงานได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการน าไปด าเนินงานตาม
นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้บรรลุเปูาหมายได้ 

4.07 0.61 มาก 

7.  หน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการน า
นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.02 0.79 มาก 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่
การน านโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.16 0.67 มาก 

9.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสถานที่ในการด าเนินงานตามนโยบาย
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ 

4.13 0.66 มาก 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสนับสนุน
ให้การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
ส าเร็จด้วยดีอย่างเพียงพอ 

4.12 0.67 มาก 

11. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน 3.95 0.85 มาก 
12. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

3.83 0.94 มาก 

13. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ 

3.65 0.93 มาก 

14. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม ดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนางานตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

3.93 0.75 มาก 

15. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
ความรู้ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมเพ่ือน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

3.83 0.82 มาก 

16. ส่วนราชการระดับจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.70 0.75 มาก 

17 .  ส่ วนระดับอ า เภอให้ ความร่ วมมื อและสนับสนุน ในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายของการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.74 0.73 มาก 

18 .  ก านัน /ผู้ ใหญ่บ้ าน ให้ความร่ วมมือและสนับสนุน ในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.95 0.48 มาก 

19. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.77 0.79 มาก 

20. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุก่อนที่จะปฏิบัติงาน 

4.12 0.82 มาก 

21. ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถในการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.12 0.78 มาก 



 

 

 

ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
22. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

4.05 0.87 มาก 

23. ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการและให้ความร่วมมือแก่
บุคคลในหน่วยงานในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.23 0.70 มากที่สุด 

24. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับการน า
นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.13 0.84 มาก 

25. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา 

3.96 0.70 มาก 

26. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถหาข้อมูลการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุจากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทย  

3.93 0.72 มาก 

27. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตอบ
ค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความ
ชัดเจน 

3.85 0.78 มาก 

28. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล ขั้นตอนการ
ด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้วย
ความชัดเจน 

3.95 0.74 มาก 

29. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

3.92 0.72 มาก 

รวม 4.01 0.74 มาก 
 



 

 

 

จากตารางที่ 4.2  พบผลการศึกษาดังนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ภาพรวมในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย = 4.01 เมื่อพิจารณาราย

ข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.28 (ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย) รองลงมาคือ นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเปูาหมายของการด าเนินงาน

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ค่าเฉลี่ย = 4.25 (ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย) และเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.65 

(ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

(ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
1.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเปูาหมายของ
การด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

4.25 0.73 มากที่สุด 

2.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเป็นประโยชน์
ต่อผู้สูงอายุ 

4.28 0.64 มากที่สุด 

3.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติได้
ตามระยะเวลาและข้ันตอนที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

4.25 0.65 มากที่สุด 

4.  นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีผลสัมฤทธิ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

4.18 0.74 มาก 

5.  ผู้สูงอายุได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ 

4.17 0.65 มาก 



 

 

 

จากตารางที่ 4.3 พบผลการศึกษาดังนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายในระดับเห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ย = 4.23 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า 

นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 

4.28 รองลงมาคือ นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเปูาหมายของการด าเนินงานที่ชัดเจน

เป็นรูปธรรม ค่าเฉลี่ย = 4.25 และผู้สูงอายุได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.17 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.4  แสดงระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

(ด้านทรัพยากรของนโยบาย) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
6.  หน่วยงานได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการน าไปด าเนินงานตาม
นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้บรรลุเปูาหมายได้ 

4.07 0.61 มาก 

7.  หน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการน า
นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

4.02 0.79 มาก 

8.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่
การน านโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.16 0.67 มาก 

9.  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีสถานที่ในการด าเนินงานตามนโยบาย
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ 

4.13 0.66 มาก 

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้
การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติส าเร็จ
ด้วยดีอย่างเพียงพอ 

4.12 0.67 มาก 

รวม 4.10 0.68 มาก 



 

 

 

 

จากตารางที่ 4.4  พบผลการศึกษาดังนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากรของนโยบายในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย 

= 4.01เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่การน านโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.16 รองลงมาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสถานที่ในการ

ด าเนินงานตามนโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ย = 4.13 และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมมี

ความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการน านโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เห็น

ด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.02 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
(ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
11. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 3.95 0.85 มาก 
12. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

3.83 0.94 มาก 

13. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุ 

3.65 0.93 มาก 

14. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม ดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
พัฒนางานตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

3.93 0.75 มาก 

15. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพ่ือน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

3.83 0.82 มาก 

รวม 3.84 0.86 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบผลการศึกษาดังนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในระดับเห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย = 3.84 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.95 



 

 

 

รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม ดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานตามนโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย = 3.93 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนฐานความรู้ในการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.65  ตามล าดับ 
ตารางท่ี 4.6  แสดงระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

(ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
16. ส่วนราชการระดับจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.70 0.75 มาก 

17. ส่วนระดับอ าเภอให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

3.74 0.73 มาก 

18. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ 
ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.95 0.48 มาก 

19 .  เจ้ าหน้ าที่ ที่ เ กี่ ยวข้อ ง ให้ความร่ วมมือและสนับสนุน ในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.77 0.79 มาก 

รวม 3.79 0.69 มาก 
จากตารางที่ 4.6 พบผลการศึกษาดังนี้  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย = 3.79 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์พบว่า ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร  
ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี เห็นด้วย
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.95 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี ค่าเฉลี่ย = 3.77 และส่วนราชการระดับจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.70 ตามล าดับ 

 
 



 

 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
(ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
20. ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุก่อนที่จะปฏิบัติงาน 

4.12 0.82 มาก 

21. ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความสามารถในการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.12 0.78 มาก 

22. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

4.05 0.87 มาก 

23. ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการและให้ความร่วมมือแก่บุคคล
ในหน่วยงานในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ 

4.23 0.70 มากที่สุด 

24. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับการน า
นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

4.13 0.84 มาก 

รวม 4.13 0.80 มาก 
 
จากตารางที่ 4.7 พบผลการศึกษาดังนี้  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติในระดับเห็นด้วย
มาก ค่าเฉลี่ย = 4.13 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ยินดีที่จะให้บริการและให้ความร่วมมือแก่บุคคลในหน่วยงานในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.23 รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและ
เสียสละเวลาให้กับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย = 4.13 และ
ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อย
ที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.05 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางที่ 4.8  แสดงระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
(ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร) 

รายการ Mean S.D. แปลผล 
25. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา 

3.96 0.70 มาก 

26. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถหาข้อมูลการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุจากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทยได้ 

3.93 0.72 มาก 

27. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตอบ
ค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน 

3.85 0.78 มาก 

28. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินการ
ตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้วยความชัดเจน 

3.95 0.74 มาก 

29. ผู้ที่มีส่วนร่วมตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสาร ด้วยความเข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 

3.92 0.72 มาก 

รวม 3.92 0.73 มาก 
 
จากตารางที่ 4.8 พบผลการศึกษาดังนี้  ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย  
= 3.92 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.96 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล  ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้วยความชัดเจน ค่าเฉลี่ย = 3.95 และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน เห็น
ด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.85 ตามล าดับ 
 
 
 
 



 

 

 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ 

การศึกษาการน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา: เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสาม
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการศึกษาได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าเร็จของการน านโยบาย
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  

รายการ Mean S.D. แปลผล 
1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 3.64 0.86 มาก 
   1.1.  เทศบาลจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

3.79 0.81 มาก 

   1.2.  เทศาลจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและฟ้ืนฟู
สุขภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ 

3.77 0.77 มาก 

   1.3.  เทศบาลมีบริการด้านพาหนะส าหรับผู้สูงอายุ 3.36 0.99 ปานกลาง 
2. ด้านรายได้   3.52 0.83 มาก 
   2.4.  เทศบาลจัดเตรียมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพ
ได้ตามต้องการ 

3.24 0.93 ปานกลาง 

   2.5.  เทศบาลมีการจัดระบบการบริการสวัสดิการสังคมในด้านเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้สูงอายุ 

3.73 0.81 มาก 

   2.6.  เทศบาลมีการจัดระบบกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและชุมชน 3.58 0.76 มาก 
3. ด้านที่พักอาศัย 3.51 0.88 มาก 
    3.7.  เทศบาลมีสวัสดิการการสร้างบ้านพักแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน 3.44 0.98 มาก 
    3.8.  เทศบาลจัดบริการสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ 

3.45 0.93 มาก 

    3.9.  เทศบาลให้การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 3.65 0.72 มาก 
4. ด้านนันทนาการ 3.53 0.94 มาก 
   4.10. เทศบาลให้การสนับสนุนการจัดสวนสุขภาพ/ลานออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุและชุมชน 

3.28 1.05 ปานกลาง 

   4.11. เทศบาลให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรม
ผู้สูงอายุ 

3.63 0.87 มาก 

   4.12. เทศบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ชมรมผู้สูงอายุ 3.68 0.89 มาก 



 

 

 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)  

รายการ Mean S.D. แปลผล 
5. ด้านความมั่นคงทางสังคม 3.46 1.00 มาก 
   5.13. เทศบาลให้การสนับสนุนการบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ และ
กองทุนต่างๆให้แก่ผู้สูงอาย ุ

3.40 1.03 ปานกลาง 

   5.14. เทศบาลให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
ที่มาติดต่อบริการด้านต่างๆ 

3.83 0.89 มาก 

   5.15. เทศบาลให้การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของผู้สูงอายุ 3.13 1.07 ปานกลาง 
6. ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน 3.73 0.95 มาก 
   6.16. เทศบาลให้การสนับสนุนการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ 3.77 0.90 มาก 
   6.17. เทศบาลจัดให้มีกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน 3.79 0.95 มาก 
   6.18. เทศบาลมีการจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ 3.63 0.98 มาก 
รวมทุกด้าน 3.56 0.91 มาก 

 
จากตารางที่ 4.9 พบผลการศึกษาดังนี้  ประชาชนพึงพอใจเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบาย

การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย  =3.56  เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า เทศบาลต าบลไร่เก่าให้การสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มาติดต่อบริการด้านต่างๆ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย =3.83 (ด้านความ
มั่นคงทางสังคม) รองลงมาคือ เทศบาลต าบลไร่เก่าจัดให้มีกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน 
ค่าเฉลี่ย =3.79 (ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน) และเทศบาลต าบลไร่เก่าให้การสนับสนุน 
การปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย   =3.13  (ด้านความมั่นคงทางสังคม) 
ตามล าดับ 
ความสัมพันธ์ของตัวแปร 

สมมติฐานข้อที่ 1. “ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก” 
สมมติฐานข้อที่ 2 “ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย มีความสัมพันธ์เชิงบวก 

กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ” 
สมมติฐานข้อที่ 3 “ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย ร่วมกันอธิบายการผัน

แปรความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้อย่างน้อยร้อยละ 30”
  
 
 



 

 

 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การศึกษาครั้งนี้ได้น าปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ 1.ด้านมาตรฐาน

และวัตถุประสงค์ของนโยบาย 2.ด้านทรัพยากรของนโยบาย 3.ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร 4.ด้าน
ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 5.ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ   
6.ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา 4.อาชีพ 
5.รายได้ต่อเดือน เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
โดยใช้วิธีสมการเส้นตรง (Linear Regression) และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติในรูปสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน และประมาณค่าสมการโดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด โดยใช้วิธี Multiple Regression การศึกษา
ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา เทศบาลต าบลไร่

เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 265 คน ได้ใช้สัมประสิทธิ์ BETA (β) และค่า
สัมประสิทธิ์ในการตัดสินใจ (R2) 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย และปัจจัยส่วนบุคคล กับ
ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย และปัจจัยส่วนบุคคลมี 11 ตัวแปร คือ 1.เพศ(X1) 2.อายุ (X2) 3.
ระดับการศึกษา (X3) 4.อาชีพ(X4) 5. รายได้ต่อเดือน (X5) 6.ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
(X6) 7.ด้านทรัพยากรของนโยบาย (X7) 8.ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (X8) 9.ด้านความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (X9) 10.ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ (X10) 
11.ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (X11 ) ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม คือความส าเร็จของการน า
นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย  ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ (X4) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 มีความแกร่งของ
ความสัมพันธ์ในระดับต่ า (r=-.137) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบายด้านทรัพยากรของนโยบาย (X6) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และมีความแกร่งของความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก (r=.132) ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของนโยบายด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (X8) มีความสัมพันธ์เชิงลบ ต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และมี
ความแกร่งของความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก (r= -.138)ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบายด้านความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (X9) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อความส าเร็จของการน านโยบาย
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 และมีความแกร่งของ



 

 

 

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า (r=.314) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบายด้านประสิทธิภาพใน
การติดต่อสื่อสาร (X11) มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 และมีความแกร่งของความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางค่อนข้างต่ า(r= 479.) ตารางที่ 4.10 

 
ตารางท่ี  4.10  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความส าเร็จของ
การน านโยบาย(Y) 

ระดับ 

เพศ (X1) - .032 N/S 
อายุ (X2) - .042 N/S 
การศึกษา (X3) .040 N/S 
อาชีพ (X4) - .137* ต่ ามาก 
รายได้ต่อเดือน (X5) .080 N/S 
ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย(X6) .099 N/S 
ด้านทรัพยากรของนโยบาย(X7) .132* ต่ ามาก 
ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร(X8) - .138* ต่ ามาก 
ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ(X9) 

.314** ปานกลางค่อนข้างต่ า 

 ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ(X10) - .008 N/S 
ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร(X11) .479** ปานกลาง 
N = 257 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ =0.05  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ =0.05 
 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 “ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก” 
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย  ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการ
เกื้อหนุน รวมทุกด้านประชาชนพึงพอใจเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในระดับพอใจมาก 

 
 
 



 

 

 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงลบ กับความส าเร็จของการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 2 
“ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความส าเร็จของการน า
นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ”  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย ได้แก่ 1.ด้านทรัพยากรของนโยบาย (X7) 2.ด้านความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (X9) 3.ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (X11) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 (บางส่วน) “ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย
แห่งความส าเร็จของนโยบาย มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ” 

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 11 ตัวแปรกับตัวแปรตาม ด้วยสหสัมพันธ์เพียร์
สัน มี 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ คือ 1.ด้านทรัพยากรของนโยบาย (X7) 2.ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ (X9) 3.ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (X11) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
และมี 2 ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงลบ กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ คือ 1.ตัวแปรอาชีพ (X4) 2.ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (X8) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ0.05 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมานี้ยังไม่ได้ควบคุมความแตกต่างของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ดังนั้น จึงยังไม่อาจ
สรุปความสัมพันธ์ตามผลที่ได้จากการทดสอบด้วยสหสัมพันธ์เพียรสันอย่างเดียวได้ ต้องใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ (MULTIPLE REGRESSION) เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุและเชิงผลของตัวแปรอิสระ
แต่ละตัวกับตัวแปรตามโดยขจัดตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ออกก่อน 

จากการทดสอบทางสถิติโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (MULTIPLE REGRESSION) 
โดยวิธีแบบขั้นตอน (STEPWISE) ระหว่างตัวแปรตาม (Y) คือประสิทธิผลของความส าเร็จของการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กับตัวแปรอิสระ (X) ที่มี 11 ปัจจัย คือ 1.เพศ (X1) 2.อายุ (X2) 
3.ระดับการศึกษา (X3) 4.อาชีพ (X4) 5.รายได้ต่อเดือน (X5) 6.ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
(X6) 7.ด้านทรัพยากรของนโยบาย (X7) 8.ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (X8) 9.ด้านความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (X9) 10.ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ (X10) 
11.ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (X11) 

สมการคือ (Y) = B0 + B1 (X1) + B2 (X2) + B3 (X3) + B4 (X4) + B5 (X5) + B6 (X6) + B7 (X7)  
+ B8 (X8)+ B9 (X9) + B10 (X10) + B11 (X11) 



 

 

 

ผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ขึ้นมาพิจารณาผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน ปรากฏว่าตัวแปรอิสระท้ัง 11 คือ 1.เพศ (X1) 2.อายุ (X2) 3.ระดับการศึกษา (X3) 4.อาชีพ (X4) 
5.รายได้ต่อเดือน (X5) 6.ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย (X6) 7.ด้านทรัพยากรของนโยบาย (X7) 
8.ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร (X8) 9.ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ (X9) 10.ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ(X10) 11.ด้านประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร (X11) ร่วมกันอธิบายการผันแปร ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้ร้อยละ 33.5 (R2 = 0.335) โดยตัวแปรอิสระท่ีมีอ านาจการอธิบายมากที่สุดในสมการ มี 5 
ตัวแปรคือ1. ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (X11) 2.ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ (X9) 3.ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ (X10) 4.ด้านทรัพยากรของนโยบาย 
(X7) 5.รายได้ต่อเดือน (X5) มีอิทธิพลกับ ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ระหว่างความส าเร็จของการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กับปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย 

ตัวแปร  แบบจ าลอง 

ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร(X11)  B 
T 

.396 
(7.661)** 

ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
(X9) 

B 
T 

.274 
(6.059)** 

ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ(X10) B 
T 

-.157 
(-4.066)** 

ด้านทรัพยากรของนโยบาย(X7) B 
T 

-.123 
(-2.179)* 

รายได้ต่อเดือน(X5) B 
T 

.063 
(2.007)* 

ตัวคงท่ี 

T 

1.925 
(7.661) 
0.335 
.3842 
26.767 



 

 

 

R2 

See 

F 

Sig. F 

0.000*** 

B = ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร และปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ของนโยบาย 6 ตัวแปร ร่วมกันอธิบายการผันแปรความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ได้ร้อยละ 33.5 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีอ านาจการอธิบายมากที่สุดในสมการมี 5 ตัว
แปร จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 “ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย ร่วมกัน
อธิบายการผันแปร ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  ได้อย่าง
น้อยร้อยละ 30” 
 
4.5 สรุป 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กับตัวแปรต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลคือ อายุ และปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของนโยบาย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ   

เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย 
ร่วมกันอธิบายการผันแปรความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  ได้
อย่างน้อยร้อยละ 30 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีอ านาจการอธิบายมากท่ีสุดในสมการมี 5 ตัวแปร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การน านโยบาย สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อย

ยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สรุปผล ดังต่อไปนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ  ประชาชนส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 56.8 และเพศชาย ร้อยละ 43.2 
อายุ  ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 57.6 รองลงมาอายุระหว่าง 56 -60 ปี ร้อยละ 

19.8 อายุไม่เกิน 45 ปี ร้อยละ 11.7และอายุระหว่าง 46-55 ปี ร้อยละ 10.9 น้อยที่สุดตามล าดับ 

ระดับการศึกษา ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 79.4 และระดับ
มัธยมศึกษาข้ึนไป ร้อยละ 20.6 ตามล าดับ  

อาชีพ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 40.5 รองลงมารับจ้างทั่วไป ร้อย
ละ 20.2 ค้าขาย ร้อยละ 13.2 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.9 และไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ  24.1 

รายได้ต่อเดือน ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 
40.1 รองลงมามีรายได้รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ  37.4 และมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 
22.6 ตามล าดับ  

2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



 

 

 

ภาพรวมในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย =4.01 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย =4.28 (ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย) รองลงมาคือ 
นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเปูาหมายของการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ค่าเฉลี่ย =4.25 (ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนฐานความรู้ใน
การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย =3.65 (ด้านปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากร) ตามล าดับ 

3. ระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ (ด้าน
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย) 

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้าน

มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย =4.23 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี

เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย =4.28 รองลงมาคือ นโยบายของการด าเนินงาน

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีเปูาหมายของการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ค่าเฉลี่ย = 4.25 และผู้สูงอายุ

ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย = 4.17

ตามล าดับ 

4. ระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ (ด้าน
ทรัพยากรของนโยบาย) 

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้าน

ทรัพยากรของนโยบายในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย = 4.10เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

เพียงพอแก่การน านโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

= 4.16รองลงมาคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสถานที่ในการด าเนินงานตามนโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

อย่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ย = 4.13และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมมีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการน า

นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 4.02 

ตามล าดับ 

5. ระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 



 

 

 

 (ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร) 
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย = 3.84เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับปริมาณ
งานที่ต้องปฏิบัติ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.95 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม ดูงาน
หรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ย = 3.93และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีพ้ืนฐานความรู้ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 
3.65ตามล าดับ 

6. ระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ (ด้าน
ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ) 

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้าน

ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย = 3.79 เมื่อ

พิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านให้

ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี เห็นด้วยมากที่สุดค่าเฉลี่ย=3.95 

รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าว สาร 

ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

ค่าเฉลี่ย = 3.77 และส่วนราชการระดับจังหวัดให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้

ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องด้วยดี เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.70 ตามล าดับ 

7.  ระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  
(ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ) 

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้าน

ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย =4.13 เมื่อพิจารณารายข้อ

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการ

และให้ความร่วมมือแก่บุคคลในหน่วยงานในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย =4.23 รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละ

เวลาให้กับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย =4.13 และ



 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วย

น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย =4.05 ตามล าดับ 

8. ระดับความคิดเห็นของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
(ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร) 

ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย =3.92 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์การน า

นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับ

ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน และระยะเวลา เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย =3.96 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุด้วยความชัดเจน ค่าเฉลี่ย =3.95 และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  

ตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน เห็นด้วยน้อยที่ สุด 

ค่าเฉลี่ย =3.85 ตามล าดับ 

9.  ระดับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
ประชาชนพึงพอใจเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ในระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย = 3.56 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์

การวิเคราะห์พบว่า เทศบาลต าบลไร่เก่าให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มาติดต่อ

บริการด้านต่างๆ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.83 (ด้านความม่ันคงทางสังคม) (ด้านการสร้างบริการและ

เครือข่ายการเกื้อหนุน) และเทศบาลต าบลไร่เก่าให้การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของผู้สูงอายุ เห็น

ด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย = 3.13 (ด้านความมั่นคงทางสังคม) ตามล าดับ 

10. ความสัมพันธ์ของตัวแปร จากการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่า 
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1  
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติอยู่ ใน ระดับมาก ได้แก่ ด้านสุขภาพและการ

รักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัย ด้านนันทนาการ ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านการสร้างบริการ
และเครือข่ายการเกื้อหนุน รวมทุกด้านประชาชนพึงพอใจเกี่ยวกับความส าเร็จของการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในระดับพอใจมากจึงยอมรับสมมติฐานข้อที่  1 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  2 



 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ มีความสัมพันธ์เชิงลบ กับความส าเร็จของการน านโยบายการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 
2 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย ได้แก่ 1.ด้านทรัพยากรของนโยบาย (x7) 2.ด้านความร่วมมือ
หรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (x9) 3.ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร (x11) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่  2 

ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  3  
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร และปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ของนโยบาย 6 ตัวแปร ร่วมกันอธิบายการผันแปรความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินง านสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ได้ร้อยละ 33.5 โดยมีตัวแปรอิสระที่มีอ านาจการอธิบายมากที่สุดในสมการมี 5 ตัว
แปร จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 “ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย ร่วมกัน
อธิบายการผันแปร ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ได้อย่าง
น้อยร้อยละ 30” 

ดังนั้นจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กับตัวแปรต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลคือ อายุ และปัจจัย
แห่งความส าเร็จของนโยบาย มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ   

เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
นโยบาย ร่วมกันอธิบายการผันแปรความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ ได้อย่างน้อยร้อยละ 30  
 
5.2 การอภิปรายผล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.  ด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

เทศบาลต าบลไร่เก่า มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปูองกันและฟ้ืนฟูสุขภาพ

อนามัยให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาติ  ค าคม (2552, หน้า67-68) ได้ศึกษาเรื่อง

ความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้สูงอายุมีความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยในเกือบทุกเรื่อง โดยความต้องการบริการด้านสุขภาพ



 

 

 

อนามัยของผู้สูงอายุนั้นจะสอดคล้องกับกิจกรรมที่โรงพยาบาลให้บริการเป็นกิจกรรมหลักๆ แก่สมาชิก

ผู้สูงอายุเป็นประจ าอยู่แล้ว ปัจจัยเอ้ือต่อการรับบริการด้านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะความพึงพอใจใน

บริการที่ผู้สูงอายุได้รับมีส่วนต่อความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัย โดยผู้สูงอายุที่มีความพึงพอใจต่อ

บริการ มีความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ 

2.  ด้านความม่ันคงทางสังคม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า เทศบาล

ต าบลไร่เก่าให้การสนับสนุนการบริการ ฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนต่าง ๆ ให้แก่ผู้สูงอายุอยู่ในระดับ

ปานกลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มาติดต่อรับบริการต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก  ซึ่งขัดแย้ง

กับงานวิจัยของ ระพีพรรณ  ค าหอม และคณะ (2552 , หน้า77-78) ได้ประเมินโครงการบริการสวัสดิการ

สังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่ด าเนินการโดยภาครัฐ 4 บริการ ได้แก่ บริการสถาน

สงเคราะห์ บริการเบี้ยยังชีพ บริการสังคมในชุมชน (เน้นศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน) และบริการ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า บริการที่รัฐจัดท าแต่เพียงผู้เดียว คือ บริการสถานสงเคราะห์ 

บริการเบี้ยยังชีพ และศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน ส่วนฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นบริการที่ผู้สูงอายุ

และครอบครัวเป็นผู้จัดเอง ส าหรับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พบว่า กลไกการบริหารจัดการของรัฐยัง

ไม่มีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์และการรับเบี้ยยังชีพยังขาด

มาตรฐาน ส่วนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน กลไกการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามระบบ

ราชการ ไม่ได้มาจากตัวแทนของชุมชนอย่างแท้จริง ในส่วนของผลการด าเนินงานในแต่ละบริการ พบว่า 

สถานสงเคราะห์สามารถตอบสนองความต้องการ ทางกายภาพได้ แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ด้านจิตใจได้ บริการมีเพียงพอแต่ไม่เป็นธรรม  

3.  ด้านรายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า เทศบาลต าบลไร่เก่ามี

การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพตามความต้องการอยู่ในระดับปานกลางและมีการจัดระบบ

สวัสดิการสังคมในด้านเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ช านาญ แตง

ทอง (2553,หน้า74-76) ได้ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในเขตชนบท จังหวัด

สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีมั่นคงด้านรายได้ในระดับปานกลาง ในขณะที่มี

ความมั่นคงด้านทรัพย์สินและความมั่นคงด้านการครองชีพอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคง

ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ  ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ความสามารถในการจ่าย ภาวะสุขภาพ และการมีรายได้ที่มาจากตนเอง ปัจจัยด้านความมั่นคงทางสังคม 

ได้แก่ การได้รับการเกื้อหนุนทางสังคมในรูปของสิ่งของและบริการ เช่น การได้รับเบี้ยเลี้ยงยังชีพ และ



 

 

 

รายได้ที่มาจากตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกและเชิงลบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุได้ถึงร้อย

ละ 63.80 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า “รายได้” อาจไม่ใช่จุดส าคัญเท่ากับความมั่นคงทางด้านอ่ืน ๆ เช่น ความมั่นคง

ทางด้านทรัพย์สินหรือการครองชีพ ในการสร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุนั้น ตัวผู้สูงอายุ 

บุตร/หลาน/ครอบครัวชุมชนและสังคม ตลอดจนภาครัฐควรที่จะมีบทบาทร่วมกัน และในส่วนของผู้สูงอายุ

ที่ยากไร้ที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงยังชีพเป็นรายเดือน รัฐควรที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือด้านอ่ืน  ๆ หรือมีการ

ปรับเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับค่าครองชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ในรายข้อของเทศบาล

ต าบลไร่เก่ามีการจัดระบบการบริการสวัสดิการสังคมในด้านเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ได้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ระพีพรรณ ค าหอม และคณะ (2557,หน้า 5) ที่ได้ศึกษาเรื่องโครงการการประเมินผลการจ่ายเงิน

สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถดูแลให้ ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการได้มาก

ขึ้นมีความ สะดวก สามารถไปรับเบี้ยยังได้ด้วยตนเอง ท าให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ดังนั้นความพร้อมในการ

จัดระบบของเทศบาลต าบลไร่เก่าขึ้นอยู่กับความตระหนักและการให้ความส าคัญด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 

ของผู้น าเทศบาลต าบลไร่เก่าเป็นอย่างมาก 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ควรด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

1.2  ด้านทรัพยากรของนโยบาย หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณให้
เพียงพอกับการน าไปใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติให้
บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ 

1.3 ด้านการติดต่อสื่อสาร และกิจกรรมการน านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควรมีการ
ติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน และกับหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 

1.4 ด้านลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ควรให้ค าแนะน าและค าปรึกษา
แก่ผู้สูงอายุ และบุตรหลานของผู้สูงอายุให้มากขึ้น 

1.5 เทศบาลต าบลไร่เก่าควรเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุให้ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจ 

1.6  ควรส่งเสริมการอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้หลากหลายโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ 
1.7  ควรมีการให้บริการด้านยานพาหนะส าหรับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
1.8  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควรได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับผู้สูงอาย ุ



 

 

 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการน านโยบาย การด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติ 
2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสั งคมผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติในเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
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ที ่ศธ ๐๕๘๒.๓๘/๐๕๒๕        วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

          ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา  

          อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

      สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาอิสระ 

เรียน  หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาลต าบลไร่เก่า 

ด้วย นางสาวฐิตินันท์ ศิลปี รหัสนักศึกษา ๒๕๙๒๐๙๐๓๘๑๔๐๒ นักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ท าการศึกษาอิสระ เรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน า

นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์” มีความประสงค์ขออนุเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ๑) นโยบายสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๒) ข้อมูลด้านกายภาพ อาทิ เช่น พ้ืนที่ จ านวนประชาชน เพ่ือน าไปใช้ในการ

ท าการศึกษาอิสระ 

วิทยาลัยฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าหน่วยงานของท่านสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทาง        

ด้านนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านให้

ข้อมูลกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ข้อมูลมา ณโอกาสนี้ 

    ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                                                        (รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการ                      

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
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แบบสอบถามการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เลขที่แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การน านโยบายสวัสดิการสงัคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา : เทศบาลต าบลไร่เก่า 

อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้ได้จัดท าขึ้น เพื่อการศึกษาหาข้อมูลประกอบการท าการศึกษาอิสระ เรื่อง การน านโยบาย

สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของนักศึกษา

ปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

คือ 

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

1.1 ส าหรับผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติของเทศบาลต าบลไร่

เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อย

ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ   

2. กรุณาตอบแบบสอบถามตามค าชี้แจงของแต่ละตอนให้ตรงกับสภาพท่ีเป็นจริง 
3. ค าตอบของท่าน ผู้ศึกษาจะน ามาวิเคราะห์ในทางสถิติและเสนอผลการวิเคราะห์เป็นส่วนรวม เพื่อน าไปใช้ในการ

น านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ต่อไป 
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความอนุเคราะห์ของท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 

 

นางสาวฐิตินันท์  ศิลป ี

นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหารและการจัดการรัฐกิจ  

วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

โทร. 0927097256 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

1. เพศ 

  ชาย  หญิง 

2. อายุ  

  36-45 ปี  46- 55 ปี  56-60  ปี  61  ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษา  

  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  

  อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 

4.  อาชีพ  

  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เกษตรกรรม 

  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  ไม่ได้ประกอบอาชีพ   

5.  รายได้ต่อเดือน 

  ต่ ากว่า 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท  

15,001 – 20,000 บาท  มากกว่า 20,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา 

เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปปฏิบัติ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อ

ย 

น้อย

ที่สุด 

 1.  ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย      

1. นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุมี

เปูาหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

     

2. นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็น

ประโยชน์ต่อผู้สูงอาย ุ

     

3. นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุ

สามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและขั้นตอนที่ก าหนด

อย่างต่อเนื่อง 

     

4. นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี

ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

     

5. ผู้สูงอายุได้รับผลประโยชน์จากนโยบายการด าเนินงาน

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

     

 2.  ด้านทรัพยากรของนโยบาย      

1. ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินงานตาม

นโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้บรรลุเปูาหมายได้ 

     

2. มีส่วนร่วมมีความพร้อมในด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการน า

นโยบายสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

     

3. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอแก่การน า

นโยบายงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

     

4. สถานที่ในการด าเนินงานตามนโยบายสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุมีความเหมาะสม 

     



 

 

 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อ

ย 

น้อย

ที่สุด 

5. มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้การน า

นโยบายงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติส าเร็จมี

ความพร้อม 

     

 3.  ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร      

1. จ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ      

2. ความรู้ความสามารถในการน านโยบายการด าเนินงาน

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติของราชการ 

     

3. พ้ืนฐานความรู้ ในการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

     

4. การอบรม ดูงานหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานตาม

นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้กับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

     

5. มีการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกเหนือจากความรู้ที่

ได้รับจากการฝึกอบรมเพ่ือน านโยบายการด าเนินงาน

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 

     

 4.  ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

1. ส่วนราชการระดับจั งหวัดให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร 

ขั้นตอนในการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

     

2. ส่วนระดับอ าเภอให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน า

นโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

     



 

 

 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อ

ย 

น้อย

ที่สุด 

3. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน า

นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ไป

ปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

     

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนใน

การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการน า

นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี 

 

 

     

 5. ด้านลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ      

1. มีความเข้าใจนโยบายของการด าเนินงานสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุก่อนที่จะปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ 

     

2. มีความรู้ คว ามสามารถในการน าน โยบายการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

     

3. มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามนโยบายของการ

ด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของผู้ปฏิบัติ 

     

4. มีความยินดีที่จะให้บริการและให้ความร่วมมือแก่

บุคคลในหน่วยงานในการน านโยบายการด าเนินงาน

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ 

     

5. มีความพร้อมที่จะอุทิศและเสียสละเวลาให้กับการน า

นโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป

ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ 

     

 6.  ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร      



 

 

 

ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

น้อ

ย 

น้อย

ที่สุด 

1. มีการประชาสัมพันธ์การน านโยบายการด าเนินงาน

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน 

และระยะเวลา 

     

2. สามารถหาข้อมูลการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุจากเว็บไซด์ของกระทรวงมหาดไทยได ้

     

3. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ตอบค าถามแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยวิธีด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจน 

     

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการข้อมูล ขั้นตอนการ

ด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุด้วยความชัดเจน 

     

5. มีส่วนร่วมตามนโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ด้วยความเข้าใจ

อย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

     

 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านผลของการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของเรื่อง  การน านโยบาย

สวัสดิการผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  ไปปฏิบัติ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม 

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

 1. ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล      

1. จัดกิจกรรม/โครงการที่ เป็นประโยชน์ในด้าน      



 

 

 

การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม 

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ 

2. จัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและ

ฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุ 

     

3. มีบริการด้านพาหนะส าหรับผู้สูงอายุ      

 2. ด้านรายได้        

1. จัดเตรียมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถประกอบ

อาชีพได้ตามต้องการ 

     

2. เทศบาลมีการจัดระบบการบริการสวัสดิการสังคม

ในด้านเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

     

3. มีการจัดระบบกองทุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและ

ชุมชน 

     

 3. ด้านที่พักอาศัย        

1. มีสวัสดิการการสร้างบ้านพักแก่ผู้สูงอายุที่ยากจน      

2. จัดบริการสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบ

ปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ 

     

3. ให้การสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน      

 4. ด้านนันทนาการ         

1. การสนับสนุนการจัดสวนสุขภาพ/ลานออกก าลัง

กายส าหรับผู้สูงอายุและชุมชน 

     

2. การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุที่อยู่ในชมรม

ผู้สูงอายุ 

     

3. การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ชมรมผู้สูงอายุ 

 

     

  5. ด้านความม่ันคงทางสังคม      



 

 

 

การน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคม 

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. การสนับสนุนการบริการฌาปนกิจสงเคราะห์ และ

กองทุนต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ 

     

2. การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

ที่มาติดต่อบริการด้านต่างๆ 

     

3. การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของผู้สูงอายุ      

 6. ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

1. การสนับสนุนการด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุ      

2. จัดให้มีกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน      

3. มีการจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ        

 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะการน านโยบายการด าเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเรื่อง การน านโยบายสวัสดิการ

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลต าบลไร่เก่า อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไป

ปฏิบัติ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

*** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ *** 

 

 

 
 



 

 

 

ประวัติผู้วิจัย 
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 พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกรียตินิยมล าดับ 2 ) 

สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประสบการณ์ท างาน  
 พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ต าแหน่ง  คร ู

สถานที่ท างาน  โรงเรียนรักษ์วิทยา อ าเภอปราณบุรี  
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