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ธนตัถว์นนัท ์ เอยีดพวง. (2554). การประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผูส้งูอาย ุศกึษาองคก์ารบรหิาร  
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            กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. อาจารยท์ีป่รกึษา 
            สารนิพนธ ์: รองศาสตรจารย ์ดร. วรพทิย ์ มมีาก.  
  
           การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาเกี่ยวกบัการประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ
ศกึษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก โดยใชร้ปูแบบการ
ประเมนิของไทเลอร ์(RALPH W. TYLER) 
           การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัได้ก าหนดรปูแบบในการวจิยัไวโ้ดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิคุณภาพ 
จะท าการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ โดยมกีารน าเสนอในรูปแบบของงานวิจยัเชิง
คุณภาพตามลกัษณะเชงิพรรณา โดยมกีลุ่มทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตัิ
งานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ จ านวน 9 คน และผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุจ านวน 20 คน  
 
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
            1. ต้องมกีารปรบัเพิม่เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเพื่อให้เพยีงพอกบัความต้องการของผู้สูงอายุ
ในปจัจบุนัทีม่คี่าใชจ้่ายสูงกว่ารายไดท้ีร่บัจรงิ จากสภาพทางเศรษฐกจิทีม่คี่าครองชพีเพิม่สูงขึน้
ท าให้สภาพความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุทีใ่ช้ชวีติอยู่ในปจัจุบนัมคีวามยากล าบากเพิม่ขึน้ดว้ยและ
ยงัส่งผลไปถงึทางดา้นสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม ดงันัน้จะต้องมกีารสรา้งรายได้ให้แก่ผูสู้งอายุ
ได้มอีาชพีมรีายได้เพิ่มขึน้ จากเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุได้ท าอาชพีตามความถนัด
ของตนเอง หน่วยงานต้องมกีารสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมภายใน
ชุมชน ในส่วนของทางดา้นเจา้หน้าทีจ่ะตอ้งใหค้วามสะดวกแก่ผูส้งูอาย ุเช่น การน าเบีย้ยงัชพีไป
มอบให้ผู้สูงอายุถึงบ้าน การดูแลเอาใจใส่ การพูดคุยสนทนา การสร้างความไว้วางใจ อีกทัง้
หน่วยงานยังถือเป็นแกนน าส าคัญในการเสริมสร้างความรักและความเข้าใจให้แก่คนใน
ครอบครวัไดด้แูลผูส้งูอายไุปตราบจนวาระสุดทา้ยของชวีติ 
   2. เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเป็นสิง่ส าคญักบัผู้สูงอายุที่มคีวามล าบากเป็นอย่างมาก ในการ
ด ารงชวีติประจ าวนั จากการไม่มรีายไดจ้ากแหล่งใด เบีย้ยงัชพีทีไ่ดร้บัหากมคีวามเหมาะสมกบั
ค่าใชจ้า่ยจรงิกจ็ะท าใหผู้ส้งูอายมุสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้การสนับสนุนจากรฐัยงัคง
ต้องด าเนินต่อไปเพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถดูแลช่วยเหลอืตนเองได ้โดยเฉพาะการสนับสนุนดา้น
สาธารณสุขเพราะผูส้งูอายสุ่วนใหญ่มกัจะมปีญัหาเรื่องสุขภาพร่างกายทีไ่ม่แขง็แรงสมบูรณ์ การ
ไดร้บัการดูแลถอืเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูสู้งอายุ รวมถงึท าใหผู้สู้งอายุไดรู้ว้่าตนเองยงัมคีุณค่าใน
ดา้นจติใจทีรู่ส้กึว่าตนเองยงัเป็นรม่โพธิร์ม่ไทรใหก้บัคนในครอบครวัและสามารถอยู่ร่วมกบัคนใน
ชุมชนไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
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         This research was aimed at Evaluating the Cash Allowance Project for the 
Elderly, a case study of Pho-Tan Tambon Administration Organization, Nakhonnayok 
Province. The model of Ralph W. Tyler was applied for this evaluation. 
 
          This research project utilized the qualitative, research method. Research 
material was drawn from interviews, where a qualitative approach was used. The 
informants used in this research project consisted of nine officials working with cash 
allowances for the elderly, and twenty recipients of the cash allowance for the elderly. 
 
The research results can be summarized as follows  : 
         1. The cash allowance for the elderly has to be adjusted and increased to meet 
the current needs of the elderly, as their expenses presently outweigh their earnings. 
Due to the rising cost of living, the hardships suffered by the elderly in their daily lives 
have increased as well, leading to deterioration in their physical condition. Therefore, 
there must be a means to generate income from the cash allowance for the elderly by 
enabling the elderly to work in an familiar occupation. Public agencies have to support 
the elderly in taking part in community activities. Officials must accommodate the elderly 
by, for example, delivering the elderly cash allowance to their homes, taking care of, 
conversing, and building trust with them. The public agencies are still the main care in 
promoting affection and understanding towards the elderly till the remainder of their life. 

 
         2. Cash allowance for the elderly is tremendously important for the poor elderly 
during their daily lives. The cash allowance for the elderly, if adequate to their real 
expenses, can improve upon their living conditions. Support from the state, including 
health-related support, must continue so that the elderly will be able to support 
themselves. Looking after is very important for the elderly, including letting the elderly 
know that they still have value, as the family guardian, and so do a part of the 
community, enabling them to continue to live on in happiness. 
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ประกาศคณูุปการ 
 
  สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์เพราะผู้วจิยัได้รบัความกรุณาอย่างยิง่จาก 
รองศาสตรจารย์ ดร.วรพิทย์  มีมาก อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ซึ่งท่านได้เสียสละเวลาอนัมคี่า  
เพื่อให้ค าปรกึษา ค าแนะน าในการจดัท างานวจิยัทุกขัน้ตอน ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วย
ความเอาใจใส่อย่างดียิง่ ท าให้ผู้วจิยัได้รบัประสบการณ์และได้รบัความรู้วธิ ีการท างานวจิยัที่
ถูกตอ้ง ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู  

           นอกจากน้ีผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้
แก่ผู้วจิยั และผูท้ี่เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัในครัง้นี้ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้มลูที่
เป็นประโยชน์ในการวจิยัครัง้นี้ 

           ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบตัิงานเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอาย ุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก และผูท้ีม่สี่วน
เกี่ยวขอ้งทุกท่านที่ไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ในการด าเนินการศกึษาวจิยั
ในครัง้นี้ 
            ท้ายที่สุดผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อสมพงศ์  เอยีดพวง คุณแม่สุณีย ์ เอยีดพวง      
คุณยา่พ่วน  เอยีดพวง พีช่าย รวมถงึพี ่ๆ เพื่อน ๆ ปรญิญาโท ภาคพเิศษ รุ่น 5 ทุกคนทีเ่ป็นก าลงัใจ
และเป็นแรงผลักดนัอันดีเยี่ยม ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือจนกระทัง่
ประสบผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมายทีต่ ัง้ใจไว ้
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ภมิูหลงั 
 

 องค์การสหประชาชาติ ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกโดยสดัส่วนของ
ผูส้งูอาย ุหรอืผูส้งูอายทุีม่อีายตุัง้แต่ 65 ปีขึน้ไป จะมอีตัราเพิม่มากขึน้ถงึรอ้ยละ 5.9 ในปีพ.ศ. 2523 
และเพิม่ขึน้มาเป็นรอ้ยละ 9.7 ในปีพ.ศ. 2568 โดยเฉพาะภมูภิาคของเอเชยี จะมอีตัราของประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.4 ในปีพ.ศ. 2523 และเพิม่ขึ้นเป็นอตัราร้อยละ 10 ในปีพ.ศ. 2568 
ดงันัน้ประชากรผูสู้งอายุจงึเป็นประเดน็หลกัทีม่คีวามส าคญัของดา้นประชากรผูสู้งอายุประเดน็หนึ่ง
ของโลก จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุนั ้นไม่เคยปรากฎมาก่อนใน
ประวตัศิาสตร ์นับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วง ส าหรบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก การเปลี่ยนแปลง
ครัง้ใหญ่นี้สบืเนื่องมาจาก โครงสรา้งของอายุของประชากรส่งผลให้สดัส่วนของประชากรผูสู้งอายุ
เพิม่ขึน้ในขณะที่สดัส่วนของประชากรวยัเดก็ลดลง การเปลี่ยนแปลงของประชากรดงักล่าว จะมี
ผลกระทบต่อโครงสรา้งทางสงัคม และโครงสรา้งทางเศรษฐกจิอยา่งหลกีเลีย่งไม่ไดท้ัง้นี้อาจจะส่งผล
ไปถงึการพฒันา และความมัน่คงของหลายประเทศทัว่โลก (ศศพิฒัน์ ยอดเพชร.2540.หน้า 1) 
           ส าหรบัประเทศไทยได้มกีารเปลี่ยนแปลงของประชากรไปอย่างรวดเรว็ โดยประชากร
ผู้สูงอายุมเีพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นปญัหาเชงินโยบายหลายประการที่จะเกิดขึน้ตามมาคอื 
ประชากรผู้สูงอายุที่มจี านวนและสดัส่วนมากขึ้น จะใช้ชวีติอยู่อย่างไรมคีุณภาพชีวติที่ดอีย่างไร 
ผูสู้งอายุเหล่านี้จะมรีายไดเ้พยีงพอส าหรบัการใช้จ่ายหรอืไม่ และแหล่งรายได้มาจากทีไ่หน รวมไป
ถงึประเดน็ปญัหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรกัษาพยาบาลหรอืการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากรทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ จะก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์ส าคญัที่
มผีลต่อสงัคมไทยอยา่งมากนัน่คอื การมผีูส้งูอายมุากกว่าเดก็ ปรากฏการณ์นี้เกดิขึน้จากจ านวนเดก็
ทีล่ดลงในขณะทีผู่สู้งอายุเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อกีประมาณ 15 ปี ขา้งหน้าจ านวนเดก็จะพอๆ กบั
ผูสู้งอายุ และหลงัจากนัน้จะเกดิปรากฏการณ์มผีู้สูงอายุมากกว่าเดก็ (สถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม. 2549.มหาวทิยาลยัมหดิล.ไมร่ะบุเลขหน้า) 
           จากการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดั หากดูทีจ่ านวนประชากรเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี ในช่วงปี 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2578 จะมจี านวนลดลงจาก 14 ลา้น (รอ้ยละ 23 ของประชากรทัง้หมด) เหลอื 9 
ลา้นคนเศษ (รอ้ยละ 14) ส่วนประชากรวยัแรงงาน (อาย ุ15 – 59 ปี) นัน้มกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย 
กล่าวคอืในช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2558 จ านวนจะเพิม่ขึน้จาก 41 ลา้น เป็น 43 ลา้นคน หลงัจาก
นัน้จะลดจ านวนลงเหลอื 38 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2578 อาจกล่าวไดว้่าจ านวนประชากรวยัแรงงานใน
อนาคตอกี 30 ปีขา้งหน้าเกอืบไม่เปลีย่นแปลงเลยกว็่าได ้อย่างไรกต็าม การทีจ่ านวนประชากรวยั
เดก็จะลดลงอยา่งมากจะมผีลท าใหจ้ านวนประชากรในวยัเรยีน (อายุ 6 – 21 ปี) ลดลงอย่างต่อเนื่อง
จาก 16 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2548 เป็น 11 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประชากร
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ผูส้งูอาย ุ(อาย ุ60 ปีขึน้ไป) คนกลุ่มนี้มจี านวนเพิม่ขึ้นอย่างเหน็ไดช้ดัเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มอื่น ๆ 
ในปี พ.ศ. 2548 มปีระชากรสูงอายุอยู่ 6 ลา้นคนเศษ (รอ้ยละ 10) เมื่อถงึปี พ.ศ. 2578 จ านวน
ผูสู้งอายุจะเพิม่ขึน้เป็น 16 ลา้นคน (รอ้ยละ 25) เท่ากบัเพิม่ขึน้เกอืบ 3 เท่าตวัในเวลาราว ๆ 30 ปี
เท่านัน้ จะเหน็ไดจ้ากแผนภูม ิแสดงจ านวนประชากรวยัต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2578 
ดงันี้ 
             

 
ภำพประกอบ 1 แผนภมูแิสดงประชากรของประเทศไทย ในช่วงระหว่าง  

พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2578 
 

           ทีม่า : สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย ในช่วง
ระหว่าง พ.ศ. 2548 – 2578, มหาวทิยาลยัมหดิล. (2549). 
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            รฐับาลจงึเป็นผู้หนึ่งที่มบีทบาทส าคญัในการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายได้ส าหรบัผู้สูงอายุ 
ซึ่งร ัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายให้กรม
ประชาสงเคราะห์ จดัตัง้สถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี พ.ศ. 2496 เพื่อดูแลผูสู้งอายุ ต่อมาสมยั
รฐับาลพลเอกเปรม ตณิสลูานนท ์โดยมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม พ.ศ. 2525 อนุมตัแิละ
ประกาศให้วนัที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็น “วนัผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้ลูกหลานเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของผู้สูงอายุมากขึ้น มกีิจกรรมและส่วนร่วมกบัผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุไม่ถูกทอดทิ้ง 
และยงัได้รบัการเลี้ยงดูจากลูกหลาน แต่ยงัมผีู้สูงอายุที่ยงัไม่ได้รบัความดูแล ถูกทอดทิ้งอีกเป็น
จ านวนมาก และไมม่รีายไดเ้ลีย้งตนเองได ้
            นอกจากนัน้ส าหรบัในประเทศไทยเรายงัไดม้กีฎหมายทีไ่ดบ้ญัญตัถงึพระราชบญัญตั ิพ.ศ. 
2546 ซึ่งได้ระบุสทิธผิู้อายุไว้ตามมาตรา 11 ก าหนดให้ผู้สูงอายุมสีทิธไิด้รบัการคุ้มครอง การ
ส่งเสรมิ และการสนับสนุนในดา้นต่างๆ ดงันี้ (1) การบรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีจ่ดั
ไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเรว็แก่ผูสู้งอายุเป็นกรณีพเิศษ (2) การศกึษา การศาสนา และขอ้มลู
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ (3) การประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม (4) การ
พฒันาตนเองและการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครอืข่ายหรอืชุมชน 
(5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผูสู้งอายุในอาคาร สถานที ่ยานพาหนะ
หรอืการบรกิารสาธารณะอื่น (6) การช่วยเหลอืดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม (7) 
การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานที่ของรฐั (8) การช่วยเหลอืผู้สูงอายุซึ่งไดร้บัอนัตรายจากการถูกทารุณ
กรรมหรอืถูกแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรอืถูกทอดทิ้ง (9) การให้ค าแนะน า 
ปรกึษา ด าเนินการอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในทางคด ีหรอืในทางการแก้ไขปญัหาครอบครวั (10) การจดัทีพ่กั
อาศยั อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทัว่ถงึ (11) การสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีตาม
ความจ าเป็นอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  (12) การสงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี 
(พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย.ุ2546) 
            ตามหลกัการของพระราชบญัญตัริฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ได้
บญัญตัถิงึเรื่องสทิธขิองผู้สูงอายุ ในหมวดของสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยและหน้าที่ชนชาว
ไทยเพื่อใหผู้้สูงอายุได้รบัความช่วยเหลอื มคีุณภาพชวีติที่ดแีละพึง่ตนเองได ้ดงันี้ บุคคลซึ่งมอีายุ
เกนิหกสบิปีบรบิูรณ์และไม่มรีายได้เพยีงพอแก่การยงัชพี มสีทิธไิด้รบัความช่วยเหลอืจากรฐั ทัง้นี้
ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิรฐัตอ้งคุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน ส่งเสรมิความเสมอภาคของหญงิ
และชาย ส่งเสรมิและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของครอบครวั และความเขม้แขง็ของชุมชน รฐัต้อง
สงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรอืทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีและ
พึง่ตนเองได้  ปจัจุบนั รฐับาลได้ก าหนดให้การเตรยีมความพรอ้มสงัคมไทยสู่สงัคมผู้สูงอายุ เป็น
ยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ และมกีารจดัท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) การทีร่ฐัตอ้งก าหนดแผนงานเกีย่วกบัผูส้งูอายุไว้นัน้ เป็นเพราะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางประชากรของประเทศ แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า  ประเทศไทย
ก าลงัเผชญิหน้ากบัภาวการณ์เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ของประชากรสูงอายุ ภาครฐัจงึต้องมมีาตรการ
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ดา้นหลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่ผูสู้งอายุทีม่เีพิม่ขึน้ในอนาคต (ส านักงานส่งเสรมิและพทิกัษ์ผูสู้งอายุ : 
2551) 
            หลงัจากนัน้ทางรฐับาลได้มนีโยบายให้กรมประชาสงเคราะห์ได้เริม่ด าเนินการถ่ายโอน
ภารกจิของบรกิารเบีย้ยงัชพีมาใหก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่และกรุงเทพมหานครด าเนินการ
แทนรฐับาลจงึมแีนวคดิในการให้บรกิารโดยสถาบนับรกิารสถานสงเคราะหค์นชรา และศูนยบ์รกิาร
ทางสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุ เป็นบรกิารภายนอกสถาบนัแต่อยู่ภายใต้หลกัการชุมชนเป็นฐาน ซึง่การ
มสี่วนร่วมของราษฎรในชุมชนนัน้ก็คอื บรกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุไดม้หีลกัประกนั
ด้านรายได้มากขึ้น จงึได้จดัตัง้โครงการสวสัดกิารเบี้ยยงัชพีและได้เริม่ด าเนินการมาตัง้แต่ พ.ศ. 
2536 ในช่วงแรกอยู่ในความรบัผดิชอบของกรมประชาสงเคราะห์จดัสรรให้ผู้สูงอายุทุกจงัหวดั 
ต่อมาเมื่อกรมประชาสงเคราะห์ได้เขา้ไปรวมอยู่ในสงักดัใหม่ของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิาร
สงัคมในปี พ.ศ. 2536 ส่งผลให้บรกิารดงักล่าวถูกโอนงานไปให้แรงงานและสวสัดกิารสงัคมเป็น
ผูด้แูลรว่มกบักรมประชาสงเคราะห ์(ส านกังานส่งเสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอาย.ุ2551)  
           ภายใต้กระบวนการ การถ่ายโอนภารกจิ ใหก้บัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไดม้กีารถ่าย
โอนภารกจิดา้นการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูสู้งอายุใหก้บัหน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็น
หน่วยงานที่มหีน้าที่พจิารณาผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีในแต่ละท้องถิ่นที่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ตัง้อยู่ โดยยดึถอื ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์
เพื่อการยงัชพีขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552 อนัจะท าให้ผู้สูงอายุมสีทิธไิด้รบัเงนิ
สงเคราะห์เพื่อการยงัชพี และผู้สูงอายุที่อยู่ในท้องที่ทุรกนัดาร ยากแก่การเข้ารบัการบรกิารจาก
หน่วยงานภาครฐั ไดร้บัการพจิารณาดูแลให้ความช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึ โดยให้จ่ายในอตัรารายละ 
300 บาทต่อเดือน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยงัชพีส าหรบัผู้สูงอายุ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  ทัง้นี้ การจ่ายเงนิในส่วนที่เป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มากกว่าอตัราที่รฐัก าหนดใหก้บัผูสู้งอายุตามบญัชรีายชื่อที่
ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่นัน้ สามารถจ่ายไดไ้ม่เกนิกว่า 2 เท่าของอตัราทีก่ าหนดไวแ้ละต้อง
ไม่เกนิกว่า 1,000 บาท โดยให้เสนอสภาท้องถิน่พจิารณาอนุมตัดิ้วย ซึ่งต้องค านึงถงึสถานภาพ
ทางการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปจัจุบนัจาก มติคณะรฐัมนตรกีารปรบัเพิ่มเงนิ
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีผูสู้งอายุ ไดม้กีารอนุมตัเิมื่อวนัที ่12 ธนัวาคม พ.ศ. 2549 โดยใหม้มีตปิรบั
เพิม่เงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีผูสู้งอายุจากเดมิคนละ 300 บาทต่อเดอืน เป็นคนละ 500 บาทต่อ
เดอืน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้เพยีงพอต่อสภาวการณ์ด ารงชพีในปจัจุบนั อกีทัง้ยงั
เป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่. 
2552) 
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   เมื่อพจิารณาถงึรายไดข้องประชากรผูสู้งอายุจะมรีายไดอ้ยู่ระหว่าง 0 – 19,999 บาทต่อ
คนต่อปี มจี านวนประมาณ รอ้ยละ 34 ในปี พ.ศ. 2550 คดิเป็นจ านวนประมาณ 2,386,800 คน 
ในขณะทีเ่สน้ความยากจนในปีเดียวกนัอยู่ที ่1,443 บาทต่อคนต่อเดอืน (17,316 บาท /คน/ปี) ทัง้นี้
ผูส้งูอายุทีม่รีายไดน้้อยจะไดร้บัการช่วยเหลอืจากรฐัเป็นเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี 1,763,178 คนทัว่
ประเทศ แสดงขอ้มลูคาดการณ์ไดต้ามตาราง 1 

 
ตำรำง 1 จ านวนผูส้งูอายุทีค่วรไดร้บัความช่วยเหลอืเบีย้ยงัชพี ค านวณจากรายไดต่้อปี และเกณฑ ์
      เสน้ความยากจนของผูส้งูอายุ 
 

ปี จ านวนผูส้งูอายุ1 

(ลา้นคน) 

จ านวนผูส้งูอายมุี
รายได ้0 – 19,999 

บาท/คน/ปี2 

จ านวนผูส้งูอายทุีไ่ดร้บั
การสงเคราะหเ์บีย้ยงั

ชพีผูส้งูอาย ุ

จ านวนผูส้งูอายทุีย่งัไม่ไดร้บัความ
ช่วยเหลอื (เบีย้ยงัชพี) 

จากการค านวณ จากการแจง้ใน

พืน้ที ่

2550 7.02 2,386,800 1,763,1783 623,622 - 

2551 7.23 2,458,404 1,774,9924 683,412 - 

2552 7.44 2,528,750 2,362,1015 166,649 1,109,3926 

2553 7.65 2,601,000 ไม่น้อยกว่า 2,362,101 238,899 - 

2554 7.87 2,675,800 ไม่น้อยกว่า 2,362,101 313,699 - 

 
           ทีม่า : เมธ ีถูกแบบ. (2552); อ้างองิจาก ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิ: 2550. 
หมายเหตุ 1ค านวณโดยใชส้ตูรอตัราการเพิม่ทีร่อ้ยละ 2.87 
 2จ านวนผูส้งูอาย ุมรีายได ้ต ่ากว่า 10,000  บาท/คน/ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17 
 จ านวนผูส้งูอาย ุมรีายได ้10,000 – 19,999 บาท/คน/ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17 
 3จ าแนกเป็นผูส้งูอายใุน กทม. 7,912 คน, ในภูมภิาค 1,755,266 คน 
 4จ าแนกเป็น   *  เงนิอุดหนุนจากรฐับาลใน กทม. 8,700 คน, ในภมูภิาค 1,755,266 คน 
               *  เงนิรายไดจ้าก อปท. ใน กทม. 11,026 คน, ในภมูภิาค -  คน (ไมม่ขีอ้มลู) 
 5จ าแนกเป็น *  เงนิอุดหนุนจากรฐับาลใน กทม.19,726 คน,ในภูมภิาค1,828,456 คน 
               *  เงนิรายไดจ้าก อปท. ใน กทม.  -  คน, ในภมูภิาค 513,919 คน 

     6จ าแนกเป็น *  ผูส้งูอายใุน กทม. ประมาณ 8,000 คน, ในภมูภิาคประมาณ 1,101,392 คน 
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  จากตาราง 1 จ านวนผูส้งูอายทุีค่วรไดร้บัความช่วยเหลอืเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุมอีตัราเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่องทุกปี มรีายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท/คน/ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17  ของจ านวนผูสู้งอายุมี
รายได ้10,000 – 19,999 บาท/คน/ปี คดิเป็นรอ้ยละ 17 มกีารจ าแนกผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ จ านวน 
7,912 คน ในส่วนภูมภิาคจ านวน 1,755,266 คน มกีารจ าแนกเงนิอุดหนุนจากรฐับาลในกรุงเทพฯ 
และในภมูภิาค เงนิไดจ้ากองคก์ารบรหิารการปกครองส่วนทอ้งถิน่ จากตารางดงักล่าวท าใหท้ราบถงึ
ขอ้มูลประชากรผู้สูงอายุที่ควรได้รบัความช่วยเหลอืเบี้ยยงัชพีผู้สู งอายุ และเป็นประโยชน์ในการ
จดัสรรงบประมาณในแต่ละปีไดอ้ย่างพอเพยีงกบัความตอ้งการของผูส้งูอายุ 

 
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มผีลต่อปจัจยัการครองชพีของผู้สูงอายุในปจัจุบนัและ
ระดบัค่าครองชพีมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ผูสู้งอายุยงัประสบปญัหาไม่
มรีายได้เลี้ยงดูตนเอง ขาดคนอุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชพี และถูกทอดทิ้ง อตัราค่า
เบี้ยยงัชีพที่ผู้สูงอายุที่ได้รบัอยู่ไม่เพียงพอกับการยงัชีพ กระทรวงมหาดไทยจงึได้มกีารอนุมตัิ
หลกัการจากคณะรฐัมนตรเีพื่อปรบัเพิม่เงนิสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจากอตัราเดมิคนละ 300 
บาทต่อเดอืนเป็นอตัราคนละ 500 บาทต่อเดอืน และให้ปรบัตามหลกัการทีก่ระทรวงมหาดไทยที่
เสนอ ดงัตาราง 2 
 
ตำรำง 2 ขอ้มลูการจดัสรรเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 

ปีงบประมำณ หน่วยงำน 
ผูส้งูอำยท่ีุได้รบัเบีย้

ยงัชีพ (คน) 
รวมเงิน  (บำท) 

 
พ.ศ. 2549 

กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 
(300 บาท/คน/เดอืน) 

 
1,073,190  คน 

 
3,863,484,800 

กรุงเทพมหานคร 
(500 บาท/คน/เดอืน) 

 
6,647  คน 

 
39,882,000 

 
รวม 

 
3,903,366,800 

 
 
 

พ.ศ. 2550 

กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 
(500 บาท/คน/เดอืน) 
 

 
1,755,266 คน 

 
 

 
10,531,596,000 

 
 

กรุงเทพมหานคร 
(500 บาท/คน/เดอืน) 

 
7,912 คน 

 

 
47,472,000 

 
รวม 

 
10,579,068,000 
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ตาราง 2 (ต่อ)       
  

ปีงบประมำณ หน่วยงำน 
ผูส้งูอำยท่ีุได้รบัเบีย้

ยงัชีพ (คน) 
รวมเงิน  (บำท) 

 
 

พ.ศ. 2551 

กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่ 
(500 บาท/คน/เดอืน) 

 
1,755,266 คน 

 
10,531,596,000 

 
กรุงเทพมหานคร 
(500 บาท/คน/เดอืน) 

 
8,700 คน 

 
52,200,000 

 
รวม 

 
10,583,796,000 

 
           ทีม่า : เมธ ีถูกแบบ. (2552); อา้งองิจาก กระทรวงมหาดไทย: 2552. 
 

  จากตาราง 2 ขอ้มูลการจดัสรรเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุได้มีอตัราการเพิม่จ านวนขึน้ในแต่ละปี
ซึง่ในแต่ละปีจะมจี านวนเงนิของการจดัสรรเพิม่ขึน้ทุกปีเช่นกนั เพื่อใหเ้พยีงพอต่อความต้องการของ
ผูสู้งอายุทางกระทรวงจงึปรบัเพิม่อตัราค่าเบีย้จากคนละ 300 บาท/เดอืน เพิม่เป็นคนละ 500 บาท/
เดอืน และเพื่อใหเ้พยีงพอกบัการยงัชพีและคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของผูส้งูอายุ 

  ดงันัน้ จ านวนผูส้งูอายุทีต่้องการความช่วยเหลอืดา้นสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ มอีตัรา
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ท าให้มีผลต่อการเพิ่มงบประมาณการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายุ ส่งผลใหท้างกระทรวงมหาดไทยได้แจง้ให้จงัหวดัด าเนินการส ารวจขอ้มูลเพื่อด าเนินงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาลโครงการสรา้งหลกัประกนัรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ. 2553 
โดยให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบบญัชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มสีิทธิตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พรอ้มทัง้ใหร้บัขึน้ทะเบยีนผูสู้งอายุใหม่ และรายงานขอ้มลูจ านวนผูสู้งอายุทีม่ ี
สทิธใิห้กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัสรรงบประมาณตามโครงการ
สรา้งหลกัประกนัรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจ าปี พ.ศ. 2553  กระทรวงมหาดไทยได้ท าหนังสอืแจง้ให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทราบว่า หากจ านวนเงนิเบีย้ยงัชพีทีอ่งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดร้บั
การจดัสรรจากรฐับาลไม่เพยีงพอกบัจ านวนผู้สูงอายุทีม่คีุณสมบตัไิดร้บัเบี้ยยงัชพีตามระเบยีบฯ ที่
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กส็ามารถตัง้งบประมาณสมทบใหเ้พยีงพอกบัจ านวนผูสู้งอายุ
ทีม่คีุณสมบตัขิา้งต้นได้ ส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามเดมิ ในการจ่ายเงนิสงเคราะห์เบี้ย
เพื่อการยงัชพีเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ส าหรบัผู้มอีายุเกนิ 60 ปีขึน้ไป ที่ประสบปญัหาในดา้น
ต่างๆ ได้แก่ ไม่มรีายได้เพยีงพอแก่การยงัชพีหรอืถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถ
ประกอบอาชพีเลีย้งดูตนเองได ้เพื่อให้เพยีงพอกบัการยงัชพีในปจัจุบนัได้จ่ายเงนิสงเคราะหใ์หก้บั
ผูสู้งอายุคนละ 500 บาทต่อคน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อ
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การยงัชพี ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่การจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีผูสู้งอายุ เป็น
ภารกจิทีส่อดคลอ้งกบัอ านาจหน้าทีเ่ดมิขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งในดา้นการส่งเสรมิการพฒันา
สตร ีเดก็ เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร และทุพพลภาพ (ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ : 2553)   
            เพื่อตอบสนองต่อนโยบายขา้งต้นเกี่ยวกบัการด าเนินการเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุขององค์การ
บรกิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก ไดก้ระท าตามนโยบายของรฐับาลในสรา้งหลกัประกนั
รายไดใ้หแ้ก่ผูส้งูอายทุีม่รีายไดไ้มเ่พยีงพอหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตวัเองได้ ดงัตาราง 3 
ตำรำง 3 รายละเอยีดการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ3 ปีตามงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552 
 

 
ปีงบประมำณ 

 
เจ้ำของ

งบประมำณ 

 
จ ำนวน
รำย 

 
จ ำนวนเงิน / ปี 

 
หมำย
เหตุ 

 
2550 

นโยบายเรง่ด่วนของ
รฐับาล 

 
245 

 
1,470,000 

 

องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพธิแ์ทน 

 
- 

 
- 

 

 
รวม 

 
245 

 
1,470,000 

 

 
 

2551 

นโยบายเรง่ด่วนของ
รฐับาล 

 
- 

 
- 

 

กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

 
230 

 
1,380,000 

 

องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพธิแ์ทน 

 
18 

 
108,000 

 

 
รวม 248 1,488,000 

 

 
2552 

นโยบายเรง่ด่วนของ
รฐับาล 

 
313 

 
1,878,000 

 

กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ 

 
228 

 
1,368,000 

 

 
รวม 

 
559 

 
3,354,000 

 

 
          ทีม่า : รายงานการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุในช่วง 3 ปี ตามงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 
2552 ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน. (2552), จงัหวดันครนายก. 
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           จากตาราง 3 บทบาทของการจดัสรรเบี้ยยงัชพี จะเป็นในเรื่องของส่วนกลาง ในขณะที่
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน อาจจะมบีทบาทค่อนขา้งน้อยกว่า เมื่อเปรยีบจากตารางองคก์ร
บรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนเริม่มบีทบาทในการจ่ายเบีย้ยงัชพีตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และมี
บทบาทมากขึน้ในเรือ่งการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ 

  การจดัสรรเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายถุอืเป็นเรือ่งใหมส่ าหรบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ จงึท าให้
ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ : ศกึษาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก ซึง่ผลที่ได้จากการศกึษาครัง้นี้ จะน าไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาปรบัปรงุถงึผลกระทบต่อการจา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีแก่ผูสู้งอายุในองคก์ารบรกิารส่วนต าบล 
และช่วยเป็นแนวทางแก่บุคคลทีจ่ะศกึษาหรอืสนใจน าไปศกึษาต่อไป 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งันี้ 
 เพื่อประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน  
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 

ในการศกึษาการประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
ครัง้นี้จะท าใหส้ามารถน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ พฒันา ปรบัปรุง แก้ไข การจ่ายเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายขุององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
   
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 พืน้ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก  
 
 ผูใ้ห้ข้อมลูส ำคญัในกำรวิจยั 
 ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวจิยั ไดแ้ก่ เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงั
ชพีผูสู้งอายุ จ านวน 20 คน และบุคลากรเจา้หน้าที่ปฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุในองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิแ์ทน จ านวน 9 คน รวมประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัทัง้หมด 29 คน 
 เน้ือหำประกอบด้วย 

 การประเมนิโครงการจ่ายเบี้ยยงัชพีผู ้สูงอายุขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน  
โดยใช้รูปแบบการประเมนิของ ไทเลอร ์ประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

      1. ประเมนิเป้าหมาย  
      2. ประเมนิจดุประสงค ์ 
      3. ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม  

       4. ประเมนิวธิเีอือ้ต่อความส าเรจ็ของโครงการ  
       5. การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ  
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นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
            ผูส้งูอำย ุหมายถงึ บุคคลซึง่มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป และมสีญัชาตไิทย ตาม  
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2552 

   เบีย้ยงัชีพ หมายถงึ การจดัสรรเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายถุอืเป็นเรือ่งใหมส่ าหรบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ ซึง่เป็นเงนิสงเคราะหท์ีร่ฐัจดัสรรให้แก่ผูส้งูอายไุดม้หีลกัประกนัรายไดท้ีด่ขี ึน้ 
   กำรประเมินโครงกำร หมำยถึง กระบวนการวดัที่มกีารรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์
ขอ้มูลอย่างมรีะบบ เพื่อน าไปใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล
โพธิแ์ทน ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้  
   1. ประเมินเป้าหมาย หมายถึง เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ผู้สูงอายุที่มรีายได้ไม่
เพยีงพอต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได้ 

  2. ประเมนิจุดประสงค์ หมายถงึ การด ารงชวีติของผู้สูงอายุในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ที่ดี
รวมถงึการพฒันาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีด่ขี ึน้ 

  3. ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผูสู้งอายุที่ไดร้บัเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอาย ุการน ารายชื่อเขา้ทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ฯ การน ารายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้
ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย 

  4. ประเมนิวธิเีอื้อต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การรบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไปรบั
ดว้ยตวัเอง หรอืมเีจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้บัผูส้งูอายุ 

  5. การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัทีเ่กดิขึน้หลงั การปฏบิตัิ
ตามโครงการจ่ายเบีย้ยงัชพีฯตามจุดประสงค์ คอื เปรยีบเทยีบขอ้มลูผูสู้งอายุถงึการด ารงชวีติ และ
เปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ: ศกึษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดั
นครนายก เพื่อน าไปเป็นขอ้มูลแก่ผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลในท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงถงึ การปฏบิตั ิเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และมปีระสทิธภิาพมากขึน้
ใน การปฏบิตังิาน รวมทัง้ศกึษาขอ้เทจ็จรงิ ปญัหา และอุปสรรค ในการจ่ายสวสัดกิารเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอาย ุจากแนวคดิดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัไว ้ดงันี้ 
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กรอบแนวคิดกำรประเมินโครงกำรเบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยุ :  ศึกษำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
โพธ์ิแทน จงัหวดันครนำยก 

ภำพประกอบ 2 กรอบแนวคดิการประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                             

เป้ำหมำย 
สรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่ผูส้งูอายุที่
มีรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชพีเลีย้งตวัเองได ้

จดุประสงค ์
- จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมสิง่

ทีส่ามารถน ามาปฏบิตัไิด้
จรงิ 

เลือกวิธีท่ีเอ้ือต่อควำมส ำเรจ็ของ
กำรประเมินโครงกำร 

- หน่วยงานทีด่แูลรบัผดิชอบ
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
เจา้หน้าที ่บุคลากร ใน
หน่วยงาน ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บั
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

 
 

กำรประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงกำร 
กระบวนการวดัทีเ่กดิขึน้หลงัการปฎบิตัิ
โครงการจา่ยเบีย้ยงัชพีฯตามจดุประสงค ์
- เปรยีบเทยีบขอ้มลูผูส้งูอายกุบัการ

ด ารงชวีติ 
- เปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพ

ชวีติ 
 
 
 

 

ขัน้ตอนกำรจ่ำยเบี้ยยงัชีพ 
- คดัเลอืกผูส้งูอายุ 
- น ารายชือ่เขา้ทีป่ระชุม

พจิารณผูม้สีทิธริบัเบีย้ฯ 
- น ารายชือ่ผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ฯ

มาท าบญัชรีายชือ่ 
- น ารายชือ่ผูม้สีทิธปิิด

ประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย 
-  

บรรลุ
จุดประสงค ์

ไม่บรรลุ
จุดประสงค ์
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สมมติฐำนในกำรวิจยั 

 
   การวจิยัครัง้นี้เป็นการประเมนิโครงการจ่ายสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เพื่อใหท้ราบการ
จา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน  จงึตัง้สมมตฐิาน ดงัน้ี 
            1. เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุเป็นสิ่งส าคญักับผู้สูงอายุที่มคีวามล ายากเป็นอย่างมาก ในการ
ด ารงชวีิตประจ าวนั จากการไม่มรีายได้จากแหล่งใดเบี้ยยงัชพีที่ได้รบัหากมคีวามเหมาะสมกับ
ค่าใช้จ่ายจรงิก็จะท าให้ผู้สูงอายุมสีภาพความเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ การสนับสนุนจากรฐัยงัคงต้องด าเนิน
ต่อไปเพื่อใหผู้สู้งอายุสามารถดูแลช่วยเหลอืตนเองได้ อกีทัง้การสนับสนุนด้านสาธารณสุขผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่มกัจะมปีญัหาเรือ่งสุขภาพรา่งกายทีไ่ม่แขง็แรงสมบูรณ์ การไดร้บัการดูแลถอืเป็นสิง่ส าคญั
ส าหรบัผูสู้งอายุ รวมถงึท าให้ผูสู้งอายุได้รูว้่าตนเองยงัมคีุณค่าทางดา้นจติใจความรูส้กึว่าตนเองยงั
เป็นรม่โพธิร์ม่ไทรใหก้บัคนในครอบครวัและสามารถอยู่รว่มกบัคนในชุมชนไดอ้ยา่งมคีวามสุขต่อไป 
    2. ตอ้งมกีารปรบัเพิม่เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเพื่อใหเ้พยีงพอกบัความต้องการของผูสู้งอายุใน
ปจัจุบนัที่มคี่าใชจ้่ายสูงกว่ารายได้ทีร่บัจรงิ จากสภาพทางเศรษฐกจิทีม่คี่าครองชพีเพิม่สูงขึน้ท าให้
สภาพความเป็นอยูข่องผูส้งูอายุทีใ่ชช้วีติอยูใ่นปจัจบุนัมคีวามยากล าบากเพิม่ขึน้ดว้ยและยงัส่งผลไป
ถึงทางด้านสภาพร่างกายที่ทรุดโทรม ดงันัน้จะต้องมกีารสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุได้มอีาชพีมี
รายได้เพิ่มขึ้น จากเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุได้ท าอาชีพตามความถนัดของตนเอง 
หน่วยงานต้องมกีารสนับสนุนให้ผูสู้งอายุได้มสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมภายในชุมชน ในส่วนของ
ทางด้านเจา้หน้าที่จะต้องให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ เช่น การน าเบี้ยยงัชพีไปมอบให้ผู้สูงอายุถึง
บา้น การดแูลเอาใจใส่ การพดูคุยสนทนา การสรา้งความไวว้างใจ อกีทัง้หน่วยงานยงัถอืเป็นแกนน า
ส าคญัในการเสรมิสรา้งความรกัและความเขา้ใจให้แก่คนในครอบครวัได้ดูแลผู้สูงอายุไปตราบจน
วาระสุดทา้ยของชวีติ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ  : ศกึษาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก ผู้ศกึษาคน้ควา้ได้กล่าวถงึแนวความคดิ ทฤษฎ ี และ
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง จะแบ่งแนวความคดิและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ออกเป็น   5   หวัขอ้ 
ดงันี้ 

1. ขอ้มลูเกีย่วกบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
   1.1 ทีม่าของโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
   1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ 
   1.3 คุณสมบตัขิองผูสุ้งอายทุีม่สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 
   1.4 วธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
   1.5 การจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพี 
   1.6 กระบวนการหลงัเบกิจา่ยเงนิใหผู้ส้งูอายแุลว้ 
2. แนวคดิทฤษฎสีวสัดกิารสงัคม 
    2.1 ความหมายของสวสัดกิารสงัคม 
    2.2 แนวคดิการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายุ 
    2.3 การจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายขุองต่างประเทศและไทย 
    2.4 นโยบายการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดผู้ส้งูอายุของประเทศไทย 
    2.5 หน่วยบรกิารของรฐั     
3. แนวคดิการประเมนิโครงการ 
    3.1 ความหมายของการประเมนิโครงการ 
4. แนวคดิการประเมนิโครงการของ ไทเลอร ์
    4.1 รปูแบบการประเมนิทีย่ดึจดุมุง่หมาย     
5. ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1. ข้อมลูเก่ียวกบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 
             1.1 ทีม่าของโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
            โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเริม่ด าเนินมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 โดยความ
รบัผดิชอบของกรมประชาสงเคราะหใ์หแ้ก่ผูสู้งอายุในทุกจงัหวดั หมู่บา้นละ 3-5 คน คนละ 200 
บาทต่อเดอืน ต่อมาได้มกีารขยายกลุ่มและงบประมาณเพิม่ขึน้ โดยในช่วงวกิฤตด้านเศรษฐกจิ 
รฐับาลได้มกีารจดัสรรเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเพิม่ให้อกีเป็นคนละ 300 บาทต่อเดอืน ในระยะแรก
ของการเริม่โครงการอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งได้มอบหมายให้ส านักงาน
ประชาสงเคราะหใ์นจงัหวดัเป็นผู้ด าเนินการผ่านศูนยส์งเคราะหร์าษฎรประจ าหมู่บ้าน เมื่อกรม
ประชาสงเคราะห์ได้เขา้มารวมอยู่กบัสงักดัของกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมในปี พ.ศ. 
2536 ส่งผลใหก้ารบรกิารดงักล่าวถูกโอนงานไปใหแ้รงงานและสวสัดกิารสงัคมจงัหวดัเป็นผูดู้แล
กบักรมประชาสงัเคราะหจ์ะถอืเป็นแนวปฎบิตัริว่มกนั 
             การกระจายอ านาจสู่ภาคท้องถิน่ของรฐับาล ส่งผลใหเ้ป็นปีพุทธศกัราชใหใ้นปี พ.ศ. 
2544 กรมประชาสงเคราะหไ์ดเ้ริม่ด าเนินการถ่ายโอนภารกจิของบรกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุมาให้
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ร่วมกบักรุงเทพมหานครด าเนินการแทน โดยให้ถือแนว
ปฏบิตัติามระเบยีบกรมประชาสงเคราะหว์่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีผูสู้งอายุ ปี 
พ.ศ. 2543 และมมีตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 และวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2545 ไดม้กีารอนุมตัเิปลีย่นแปลงการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุเป็นราย 6 เดอืนๆละ 2 งวดๆ
ละ 1,800 บาท รวมเป็นเงนิทัง้หมด 3,600 บาท(เดอืนละ 300 บาท) ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 
งบประมาณเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุไปอยู่กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย 
เป็นผูด้ าเนินการแทนส านกังานพฒันาสงัคมและสวสัดกิารจงัหวดั 
            พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย.ุ(2546). ในปีพ.ศ. 2546 งบประมาณเบีย้ยงัชพีไดถู้กถ่ายโอน
ไปอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยใช้ระเบียบเดิมของกรม
ประชาสงเคราะห์ โดยให้มกีารประสานงานกบัส านักงานพฒันาสงัคมและสวสัดกิารจงัหวดัไป
ก่อน แต่คงใชร้ะเบยีบเดมิของกรมประชาสงเคราะห ์ปีพ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
ปีพ.ศ. 2545 เช่นเดมิ ต่อมาเพื่อให้การโอนงานดงักล่าวมคีวามชดัเจนในทางปฎิบตัิ รฐัจงึได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการใหส้งเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูสู้งอายุปีงบประมาณ พ.ศ. 
2546 ส าหรบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่เพื่อใชค้วบคู่กบัระเบยีบประชาสงเคราะห์  และตาม
มาตรา 11 ไดก้ าหนดให้ผู้สูงอายุมสีทิธริบัการคุ้มครอง การส่งเสรมิ และการสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ดงันี้ 

(1) การบรกิารทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขที่จดัไว้โดยให้ความสะดวก
และรวดเรว็แก่ผูส้งูอายเุป็นกรณพีเิศษ 

(2) การศกึษา การศาสนา และขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติ 
(3) การประกอบอาชพีหรอืฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม 
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(4) การพฒันาตนเองและการมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางสงัคม การรวมกลุ่มใน
ลกัษณะเครอืขา่ยหรอืชุมชน 

(5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร 
สถานที ่ยานพาหนะหรอืการบรกิารสาธารณะอื่น 

(6) การช่วยเหลอืดา้นค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
(7) การยกเวน้ค่าเขา้ชมสถานทีข่องรฐั 
(8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รบัอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรอืถูก

แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบดว้ยกฎหมาย หรอืถูกทอดทิง้ 
(9) การใหค้ าแนะน า ปรกึษา ด าเนินการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งในทางคดี หรอืในทาง

การแกไ้ขปญัหาครอบครวั 
(10) การจดัทีพ่กัอาศยั อาหารและเครือ่งนุ่งห่มใหต้ามความจ าเป็นอยา่งทัว่ถงึ 
(11) การสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีตามความจ าเป็นอยา่งทัว่ถงึและเป็นธรรม 
(12) การสงเคราะหใ์นการจดัการศพตามประเพณี  

             1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสรมิผู้สูงอายุที่ไม่มรีายได้เพยีงพอแก่การยงั
ชพี หรอืถูกทอดทิง้ หรอืขาดผูอุ้ปการะเลี้ยงดู หรอืไม่สามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้ให้
สามารถมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น และสามารถใช้ชวีติอยู่ได้อย่างมคีุณค่าภายในชุมชนได้อย่างมี
ความสุข 
             1.3 คุณสมบัติของผู้สุงอายุที่มีสิทธิได้ร ับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตามระเบียบกรม
ประชาสงเคราะหว์่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีผูสู้งอายุแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
ปี พ.ศ. 2545 ไดร้ะบุคุณสมบตัขิองผูสู้งอายุทีส่มควรไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุทีส่มควรไดร้บัเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอาย ุดงันี้ 
                   1) การใชเ้กณฑอ์ายขุองผูส้งูอายเุกนิ 60 ปีขึน้ไป 
                   2) ผูส้งูอายทุีไ่ม่มรีายไดเ้พยีงพอแก่การยงัชพี หรอื 
                   3) ผูส้งูอายทุีถู่กทอดทิง้ หรอื 
                   4) ผูส้งูอายทุีข่าดผูอุ้ปการะเลีย้งด ูหรอื 
                   5) ผูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้
              1.4  วธิกีารและขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ มดีงันี้ 
                   1) คณะกรรมการศูนยส์งเคราะหร์าษฎรประจ าหมู่บ้านจดัท าทะเบยีนผูสู้งอายุที่
มสีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุและส่งรายชื่อผูส้งูอายใุหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการ 
                   2) องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผูสู้งอายุ
ทีม่สีทิธริบัเบีย้ยงัชพี ทีเ่รยีกว่า คณะกรรมการระดบัทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย ผูแ้ทนศูนยส์งเคราะห์
ราษฎรประจ าหมูบ่า้น หรอืชุมชน หรอืคณะกรรมการชุมชน ผูแ้ทนองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ผู้แทนองค์การผู้สูงอายุในชุมชน ผู้แทนองค์การประชาสงัคม และบุคคลที่น่าเชื่อถือในชุมชน 
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โดยในเขตกรุงเทพมหานครใหม้ผีู้แทนส านักงานประชาสงเคราะหเ์ขตพื้นที่เป็นคณะกรรมการ
ดว้ย 
            หน้าที่ของคณะกรรมการคดัเลือกผู้สูงอายุระดบัท้องถิ่น คอื การพิจารณาคดัเลอืก
ผูส้งูอายุรายใหม่ที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัการทีก่รมประชาสงเคราะหก์ าหนด ตรวจสอบ
คุณสมบตัขิองผูสู้งอายุ ส่งรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ เมื่อไดร้บัการอนุมตัจิากผูว้่าราชการจงัหวดั 
แลว้จงึจะสามารถเบกิจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูสู้งอายุโดยใหค้ณะกรรมการระดบัทอ้งถิน่เป็นพยานในการ
เบกิจา่ยเงนิใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุ(กรณจีา่ยเป็นเงนิสด)  
 3) การจา่ยหรอืโอนเงนิผูส้งูอายใุหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีรายละ 300 บาท 
ต่อเดอืนโดยจ าแนกเป็นเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ200 บาทต่อเดอืนเงนิเพิม่พเิศษในภาวะถดถอย  
อกี 100 บาทต่อเดอืน ใหเ้บกิจา่ยแก่ผูส้งูอายปีุละ 2 ครัง้ๆ ละ 300 บาทเป็นเงนิ 1,800 บาท 
ต่อครัง้ (ซึง่เป็นการด าเนินการตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544) ส่วน 
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุากงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนใหจ้่ายเป็นเงนิ จ านวน 500 บาท 
 4) ในกรณทีีผู่ส้งูอายเุสยีชวีติในระหว่างงวดก่อนที ่องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
จะวางฎกีาการจา่ยเงนิแลว้ แต่ยงัไมไ่ดจ้า่ยเงนิหรอืโอนเงนิใหผู้ส้งูอาย ุใหเ้ป็นสทิธขิองทายาท 
ตามพนิยักรรมทีผู่ส้งูอายรุะบุไว ้หรอืหากไมม่พีนิยักรรมกใ็หเ้ปลีย่นแปลงรายชื่อผูส้งูอายรุาย 
ใหม ่ 
 5) ในกรณทีีไ่มม่ผีูส้งูอายรุายใหม่มคีุณสมบตัติามระเบยีบฯ ใหอ้งคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบลส่งเงนิ ส่วนทีเ่หลอืคนืกลุ่มส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถิน่จงัหวดั ส่วนงบประมาณ 
สมทบใหค้นืองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ๆ เพื่อด าเนินการสงเคราะหผ์ูส้งูอายตุามทีข่ ึน้ 
ทะเบยีนส ารองในพืน้ทีอ่ื่นต่อไป 

      1.5 การจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพี ส านกังานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
 สามารถด าเนินการดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้ 

1) โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูส้งูอายทุีม่สีทิธริบัเงนิน้ี หรอืจดัส่ง 
โดยทางธนาณตั ิ

2) โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารของบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากผูส้งูอายุทีม่ ี
สทิธหิรอืจดัส่งใหแ้ก่ผูร้บัมอบอ านาจนัน้โดยทางธนาณตั ิ

3) จา่ยใหแ้ก่ผูส้งูอายทุีม่สีทิธดิว้ยเงนิสด 
4) จา่ยเป็นเงนิสดใหแ้ก่ผูร้บัมอบอ านาจจากผูส้งูอายทุีม่สีทิธสิ านกังานตอ้ง 

เลอืกวธิกีารจา่ยเงนิตาม ขอ้ (1) ,ขอ้ (2), ขอ้ (3), ขอ้ (4) ตามล าดบั  
5) เมือ่ด าเนินการจา่ยเงนิใหผู้ส้งูอายตุามรายชื่อแลว้ ใหท้อ้งถิน่เกบ็หลกัฐาน 

การจา่ยไวเ้พื่อการตรวจสอบ โดยกรณีโอนเงนิเขา้บญัชผีูสู้งอายุใหใ้ชห้ลกัฐานใบส าคญัการโอน
เงินของธนาคารเป็นหลักฐานการจ่าย กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้ใช้ใบส าคัญ (แบบ 5) โดยมี
คณะกรรมการการระดบัทอ้งถิน่ลงนามเป็นพยานดว้ย 
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 1.6 กระบวนการหลงัเบกิจา่ยเงนิใหผู้ส้งูอายแุลว้ ใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
รายงานผลการด าเนินงานรายเดอืนให้กลุ่มส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ / จงัหวดั
ทราบตามแบบรายงาน ส่ง ป.ก.2 ภายในวนัที ่1 ของทุกเดอืน (เมธ ีถูกแบบ. 2552; อ้างองิจาก 
กรมประชาสงเคาระห:์ 2543. ไมป่รากฎเลขหน้า) 
 
2.  แนวคิดทฤษฎีสวสัดิการสงัคม (Social Welfare Theory) 

 
  แนวคดิสวสัดกิารสงัคม เกดิครัง้แรกที่ประเทศเยอรมนั เกดิขึน้เนื่องจาก 2 ปจัจยั คอื
เงื่อนไขของการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรม จากสภาพทางเศรษฐกจิและความแปลกแยกของ
ระบบอุตสาหกรรมและการจา้งงาน ที่เหน็ว่ารฐัต้องดูแลปญัหาการถูกคุกคามของแรงงาน และ
เงื่อนไขความจ าเป็นในการด ารงชวีติ คอื การตายก่อนวยัสมควรของหวัหน้าครอบครวัท าให้
ครอบครวัมปีญัหาการชราภาพท าให้หมดรายได้ ทัง้ที่ต้องด ารงชพีอยู่ การว่างงานท าให้ขาด
รายได้ ท าให้เกิดความสูญเสียทางสงัคม เป็นปจัจยัเอื้อให้เกิดอาชญากรรม ความเจ็บป่วย 
อุบตัเิหตุ มผีลกระทบต่อรายไดบุ้คคลและผลผลติมวลรวมของประเทศ อตัราค่าจา้งต ่า ไม่พอแก่
การด ารงชพี เป็นเหตุให้แรงงานขาดคุณภาพ การประสบภยัธรรมชาตทิ าให้ช่วยเหลอืตนเอง
ไมไ่ด ้เป็นตน้  
   ตามเงื่อนไขของการเกดิสวสัดกิารทางสงัคม จึงไดม้กีารตรากฎหมายว่าดว้ยนโยบาย
สวัสดิการสังคมแห่งสหพันธรฐัเยอรมนีขึ้น ซึ่งมีทัง้ด้านการส่งเสริมการมีงานท า การดูแล
แรงงาน การประกนัสงัคม ทัง้ในมติขิองสุขภาพ อุบตัเิหตุ ผูส้งูอาย ุหญงิตัง้ครรภ ์และคลอดบุตร 
การตาย ทุพลภาพ รวมถึง  การว่างงาน เป็นต้น และในปีคริสต์ศักราช 1883 ได้ออก
พระราชบญัญตัิประกนัสุขภาพ (Health Insurance Act) ขึน้ ถือเป็นประเทศแรกที่มรีะบบ
ประกนัสงัคม โดยสรุปแล้วสวสัดกิารสงัคมของเยอรมนีแบ่งเป็น 3 กลุ่มคอื สงัคมสงเคราะห ์
ประกนัสงัคม และบรกิารสงัคม  
    แต่อย่างไรก็ตาม แนวคดิการสวสัดกิารสงัคมในระยะแรกนัน้เป็นการเกดิขึน้เพราะ
สถานภาพปญัหาทางสงัคม มใิช่เพื่อการช่วยเหลอืคนงานโดยตรง แต่เป็นการป้องกนัแรงงานไป
ร่วมกบัขบวนการต่อต้านรฐับาล ต่อมาแนวคดิเรื่องสวสัดกิารสงัคมกแ็พร่หลายยงัประเทศแถบ
ยโุรปและอเมรกิา แนวคดิเรือ่งสวสัดกิารทางสงัคมในกลุ่มประเทศสงัคมนิยมเหน็ว่า รฐัมหีน้าทีท่ี่
ต้องจดัสวสัดิการสงัคมให้แก่ประชาชนทุกคน เพราะระบอบการปกครองแบบสงัคมนิยมนัน้
ปจัจยัการผลติเป็นของส่วนรวมกล่าวคอืเป็นของชนชัน้แรงงานโดยรวม จงึถอืว่าประชาชนมี
สทิธิส์มบรูณ์ทีจ่ะไดร้บัผลจากผลผลติทีพ่วกเขาสรา้งขึน้ แต่ระบบการแจกจ่ายกม็อบหมายใหร้ฐั
เป็นผู้แจกจ่ายจากส่วนกลาง หลกัคิดของกลุ่มนี้จงึอยู่บนฐานของเพื่อความมัน่คงทางสงัคม 
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(Social Security) เป็นหลกั (เมธ ีถูกแบบ.2552: หน้า 21; อ้างองิจาก ระพพีรรณ ค าหอม : 
2549) 
   ในกลุ่มประเทศสวเีดน นอรเ์วย ์เดนมารก์ ฟินแลนด ์หรอืทีรู่จ้กักนัในนามกลุ่มประเทศ
สแกนดเินเวยี มแีนวคดิว่า รฐัต้องส่งเสรมิบรกิารประชาชนในทุกกลุ่มคนทุกชุมชน ในทุกๆดา้น 
ทัง้ด้านรายได้ การศกึษา สาธารณสุข ความมัน่คงปลอดภยั เสรภีาพ การกนิดอียู่ด ีซึ่งระบบ
ดงักล่าวได้รบัการยอมรบัว่าเป็นรฐัสวสัดกิาร (Welfare State) ที่ดทีี่สุดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งท าให้
ประชาชนมีความมัน่คง มัง่คัง่ และมีเสรีภาพสูงสุด ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานโดยผ่าน
กระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม แรงงาน ศาสนา สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ท าให้การกระจาย
ทรพัยากรเป็นธรรม ท าใหก้ารสลายความแตกต่างระหว่างชนชัน้อย่างสนัตวิธิ ี
   แนวคดิเรื่องสวสัดกิารทางสงัคมในอเมรกิา ในความต้องการป้องกนัการแพร่ขยาย
ลัทธิสังคมนิยม และเพื่อการแก้ปญัหาจากระบบการขยายภาคอุตสาหกรรมที่เสียสมดุล 
ก่อใหเ้กดิเศรษฐกจิตกต ่า และเพื่อต้องการเพิม่ก าลงัซือ้ (Effective demand) จงึไดม้บีทบญัญตัิ
ความมัน่คงทางสงัคม (Social Security Act) เพื่อเป็นการบรรเทาปญัหาทางสงัคม ในช่วงแรกๆ 
เน้นไปทีส่วสัดกิารสงัคมเพื่อความมัน่คงของประเทศ ต่อมามกีารขยายแนวคดิ ซึ่งส่วนใหญ่ได้
ปรบัรปูแบบตามลกัษณะการเมอืงการปกครองหรอืระบอบการปกครองเป็นหลกั เช่นแนวมารก์
ซสิต ์และแนวเฟเบีย้นทีเ่กดิจากการบรูณาการของกลุ่มลทัธมิารก์ซ ์และลทัธเิสรนีิยม ซึง่แนวคดิ
ของกลุ่มสงัคมนิยมก็เน้นแบบรุนแรง โดยเหน็ว่ารฐัต้องแทรกแซงและควบคุมกลไกตลาดเพื่อ
ป้องกันการเอาเปรียบของชนชัน้สูง เป้าหมายสูงสุดคือการด ารงไว้ซึ่งระบบรัฐสวัสดิการ 
กล่าวคอื การต่อสูข้องชนชัน้แรงงานท าใหน้ายทุนต้องยอมลดการขดูรดีโดยจัดสวสัดกิารใหช้่วย
ลดต้นทุนการพฒันาและการฝึกอบรมในกระบวนการผลติของเอกชน เป็นกลไกรกัษากองทพั
ส ารองของแรงงานเพื่อการแกไ้ขภาวะคนลน้งานและงานลน้คน เป็นการลดความขดัแยง้ระหว่าง
นายทุนกบัแรงงาน เป็นระบบสรา้งปทสัถานของระบบทุนนิยมเดยีวกนัไว ้ด าเนินแบบค่อยเป็น
ค่อยไปตามแนวทางของมารก์ซ์แต่ผ่านกระบวนการยกระดบัสทิธเิสรภีาพของบุคคลเพื่อความ
เท่าเทยีมระหว่างชนชัน้ตามแนวของพวกเสรนีิยม ซึง่แนวคดิดงักล่าวมคีวามนิยมอย่างมากใน
องักฤษ (เมธ ีถูกแบบ. 2552: หน้า 22; อา้งองิจาก ระพพีรรณ ค าหอม : 2549) 
   ความเป็นรฐัสวสัดิการในยุคนี้จงึมลี ักษณะสวสัดกิารสงัคมเพื่อประชาชน เป็นสทิธิ
พืน้ฐานทางสงัคม (Social Basic Rights) แนวเสรนีิยมและอนุรกัษ์นิยม เหน็ว่าสวสัดกิารทาง
สงัคมควรเป็นไปตามกลไกตลาดเพื่อไม่เป็นการขดัขวางพลงัการผลติ และประสทิธภิาพการใช้
ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และรฐัไม่ต้องใช้เงนิเพื่อสวสัดกิารมากโดยกลุ่มนี้เหน็ว่า ความ
ยากจนและความทุกขย์ากเป็นปญัหาของบุคคลที่เกิดขึน้เพราะความล้มเหลว หรอืความด้อย
ศกัยภาพของคนๆ นัน้ ไม่ใช่ปญัหาของระบบหรอืโครงสรา้ง ระบบตลาดเสรปีจัเจกต้องแข่งขนั
เสรตีามความสามารถของตน จงึเป็นไปไม่ไดท้ี่ทุกคนจะเท่าเทยีมกนั และทุกคนมสีทิธิใ์นชวีติ
ตนเอง สทิธิจ์งึไม่ใช่ของสงัคม ดงันัน้สวสัดกิารทางสงัคมของพวกเสรนิียมจงึเหน็ว่าเป็นเรื่อง
ของความมใีจบุญสุนทรทานของคนในสงัคมทีม่ใีหแ้ก่กนั มากกว่าเป็นเรื่องของรฐั หลกัแนวคดิ
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ของกลุ่มนี้จงึเน้นไปที่ความเป็นปึกแผ่นของสงัคม (Solidarity) และค านึงถงึสทิธขิองประชาชน 
(Civil rights) ทีเ่น้นความเสมอภาค ความยตุธิรรม บนฐานของระบบทุนนิยมทีอ่าศยักลไกระบบ
ตลาดเสรเีป็นตวัก าหนดสวสัดกิารสงัคมได้พฒันามาเป็นล าดบัโดยมหีลกัส าคญั (Titmuss : 
1974) คอื 

1. การจดัสวสัดกิารการตอ้งค านึงถงึความตอ้งการจ าเป็น (Needs) 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะใหค้รอบคลุมและตามหลกัสากล 

(Universal coverage)  
3. ประชาชนทุกคนมสีทิธทิีจ่ะได้รบับรกิารสงัคมเพื่อความมัน่คงของสงัคมใน

ฐานะ 
ความเป็นพลเมอืง (Citizenship) 

4. จดัระบบบรกิารทัง้ 3 ดา้น กล่าวคอื สงัคมสงเคราะห ์(Social assistance) 
ประกนัสงัคม (Social service) 

5. ค านึงถงึความรบัผดิชอบ สทิธ ิความเสมอภาค และความยตุธิรรม 
(Responsibility, rights, equity and fairness) (Bradshaw : 1972) 

   ในระบบเศรษฐกิจการตลาด นโยบายสวัสดิการการสังคมเกิดขึ้นเนื่ องจาก
กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแบบแผนการใช้ชวีิตของประชาชน จากสงัคม
ครอบครวัและเครอืญาตมิาเป็นสงัคมของการท างาน (Civil rights) ที่ก่อให้เกดิปญัหาการ
ขยายตัวของเมือง ความแออัดของประชากรในเมอืง ความเหินห่างแปลกแยกของสมาชิก
ครอบครวั อุบตัิเหตุและโรคภยัไข้เจบ็ต่างๆ ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีเป็นปญัหาคุกคามชวีติและการ
ด ารงชพีของประชาชน และเนื่องจากรฐัสมยัใหม่มแีนวคดิว่า ประชาชนมศีกัยภาพในทางการ
ผลติและมโีครงการทีจ่ะสรา้งผลผลติใหแ้ก่สงัคมได ้รฐักจ็ าเป็นทีจ่ะต้องดูแลใหส้ามารถด ารงชวีติ
อยูไ่ดโ้ดยไมใ่หเ้ป็นปญัหาต่อสงัคม รฐัจงึต้องจดัระบบการใหบ้รกิารและการดูแลปญัหาดงักล่าว
ของประชาชนในประเทศ 

  ค าว่า “สวัสดิการ” ในประเทศคนส่วนใหญ่มักคิดว่าคือ การให้ฟรีหรือหยิบยื่น
ผลประโยชน์ให้ แต่ในความจรงิแล้ว “สวสัดกิาร” มคีวามหมายและลกัษณะในมติิทัง้ทางด้าน
เศรษฐกิจสงัคม และการเมอืงการปกครอง เป็นงานหรอืกิจกรรมที่มขีอบข่ายกว้างขวาง ที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนในประเทศ อาจด าเนินกากรได้ทัง้ฝ่ายรัฐซึ่งเรียกว่า “กรม
ประชาสงเคราะห์” และฝ่ายเอกชนซึง่เรยีกว่า “การสงเคราะห์เอกชน” โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประชาชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ในแง่คุณภาพชวีติ (Quality of Life) เพราะสวสัดกิารเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกบัทุกคนในสงัคม จงึเป็นหน้าที่ทัง้ของรฐัและคนในสงัคมให้สามารถเรยีนรู้ สร้าง
จติส านึกต่อส่วนรวมร่วมกนัต่อการใชส้ทิธสิวสัดกิารให้ถูกต้อง (เมธ ีถูกแบบ.2552: หน้า 23; 
อา้งองิจาก ระพพีรรณ ค าหอม : 2549) 
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 2.1 ความหมายของสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare) 
 พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. 2546 ไดใ้หค้วามสวสัดกิารสงัคม 

หมายถงึ ระบบการจดับรกิารสงัคมซึง่เกีย่วกบัการป้องกนั การแก้ไขปญัหา การพฒันา และการ
ส่งเสรมิความมัน่คงทางสงัคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของประชาชนใหม้คีุณภาพ
ชวีติที่ดสีามารถพึ่งพาตนเองได้ เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐานทัง้ทางด้าน
การศึกษาสุขภาพอนามยั ที่อยู่อาศยั การท างานและการมรีายได้ นันทนาการ กระบวนการ
ยุตธิรรม และบรกิารสงัคมทัว่ไป โดยค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์สทิธทิีป่ระชาชนจะต้อง
ไดร้บัและมสี่วนรว่มจดัสวสัดกิารสงัคมทุกระดบั 

  การใช้เกณฑต่์างๆ ในการจดัสวสัดิการ ได้ดงัน้ี 
            (1) การใชเ้กณฑค์ุณภาพชวีติทีด่ ีหรอืการอยู่ด ีกนิด ี(Quality of Life or Well-being) 
มารสิสา ภู่เพช็ร ์(2535),หน้า 6; อ้างใน ระพพีรรณ ค าหอม: 2549. ไดก้ล่าวว่า “นักวชิาการ
ต่างประเทศและนักวิชาการไทยได้นิยามไว้ตัง้แต่ พ.ศ. 2501- พ.ศ. 2535 ซึ่งสะท้อน
องคป์ระกอบของสวสัดกิารสงัคมว่า เป็นงานทีมุ่่งช่วยเหลอืประชาชนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ที ัง้ใน
ยามปกต ิและในยามทีป่ระสบปญัหาการใหค้วามช่วยเหลอืมหีลายรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นเงนิ สิง่ของ 
การดูแลและการใหบ้รกิาร (cash, kinds, care and services) โดยมอีงคป์ระกอบของกจิกรรม
ดา้นการศกึษา สาธารณสุข ทีอ่ยูอ่าศยั การประกนัรายได ้การจา้งงาน และบรกิารสงัคม 
    คณะกรรมการส่งเสรมิและพฒันางานสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาต.ิ (2545 : น.4). ไดใ้ห้
ค านิยามความหมายของสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare) หมายถึง ในแผนพฒันางาน
สวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหแ์ห่งชาต ิฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549) ระบบการจดั
สวสัดกิารสงัคมเพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาสงัคมและพฒันาสงัคม รวมทัง้การส่งเสรมิความ
มัน่คงทางสงัคม เพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชวีติในสงัคมได้ในระดบัมาตรฐาน โดยบรกิาร
ดงักล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนให้ไดร้บัการพฒันาคุณภาพชวีติ
อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม ทัง้ในดา้นการศกึษาทีด่ ีการมสีุขภาพอนามยั การมทีีอ่ยู่อาศยั การมี
งานท า การมรีายได ้การมสีวสัดกิารแรงงาน การมคีวามมัน่คงทางสงัคม การมนีันทนาการ และ
บรกิารทางสงัคมทัว่ไปโดยระบบบรกิารสงัคมต้องค านึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และสทิธทิี่
ประชาชนตอ้งไดร้บัและเขา้มามสี่วนรว่มในระบบการจดับรกิารทางสงัคมในทุกระดบั 
           (2) (Aims) การใช้เกณฑ์สวสัดิการสงัคมเป็นวตัถุประสงค์ ความหมายนี้ เชื่อว่า
สวสัดกิารสงัคมเป็นเป้าหมายการท างานเพื่อใช้สวสัดกิารสงัคม เป็นเครื่องมอืที่จะน าไปสู่การ
พฒันาสงัคมโดยรวมนกัวชิาการทีใ่หค้วามหมายน้ี ไดแ้ก่ วจิติร ระววิงศ์. (2532: หน้า 3-4); อ้าง
ใน วนัทนีย์ วาสกิะสนิ และคณะ, (2541: หน้า 2.) ให้ความเหน็ว่า สวสัดกิารสงัคมมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาสงัคมในฐานะทีเ่ป็นเป้าหมายหน่ึงของการพฒันาสงัคม ดงันัน้สวสัดกิาร
สังคมยังอาจหมายถึงการก าหนดนโยบายสังคมโดยรัฐที่จะมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน ซึง่มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 บรกิาร ไดแ้ก่ 
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     1) บรกิารประกนัสงัคม (Social insurance) 
     2) บรกิารสงเคราะหป์ระชาชน / การประชาสงเคราะห ์สาธารณูปการ (Public  

assistance) 
     3) บรกิารสงัคม (Social services) 

            (3) การใชเ้กณฑค์วามหมายเฉพาะเจาะจงในรปูของโครงการหรอืกจิกรรมหรอืบรกิาร  
นกัวชิาการทีใ่หค้วามหมายของสวสัดกิารสงัคมโดยใชเ้กณฑค์วามหมายเฉพาะเจาะจงในรปูของ
โครงการหรอืกจิกรรม (Project or activities or services) ไดแ้ก่ 
   Encyclopedia of Social Work : (1977) ใหน้ิยามว่า “สวสัดกิารสงัคม” หมายถงึ 
กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยหน่วยงานทัง้ของรฐับาลและอาสาสมคัรเพื่อมุ่งเน้นและขจดัปญัหา
สงัคม หรอืปรบัปรงุความเป็นอยูท่ีด่ขีองบุคคลกลุ่ม และชุมชน กจิกรรมดงักล่าวนี้ใชบุ้คลากรนัก
วชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างมากมาย อาท ิแพทย ์พยาบาล นักกฎหมาย นักการศกึษา วศิวกร นัก
บรหิารนกัสงคมสงเคราะห ์ตลอดจนนกัวชิาชพีในสถาบนัต่างๆ  
            (4) การใช้เกณฑ์สวสัดิการสงัคมเป็นสถาบนัทางสงัคม  นักวชิาการที่นิยาม
ความหมายสวสัดกิารสงัคมเป็นสถาบนัทางสงัคม (Social institution) ไดแ้ก่ 
    เฟอเดอรโิก (Federico, 1980, pp.5-6; อ้างใน วนัทนีย ์วาสกิะสนิ 2541; หน้า 1.) 
อธบิายว่า สวสัดกิารสงัคม เป็นสถาบนัที่ส าคญัสถาบนัหนึ่งในสงัคมในขณะที่ทุกสงัคมมักจะ
ประกอบดว้ยอยา่งน้อย 5 สถาบนัหลกั ไดแ้ก่ 

1) สถาบนัครอบครวั 
2) สถาบนัการศกึษา 
3) สถาบนัศาสนา 
4) สถาบนัการเมอืง 
5) สถาบนัเศรษฐกจิ 

           สวสัดกิารสงัคมถอืเป็นสถาบนัทีห่ก ทีม่กีารท าหน้าทีอ่ย่างส าคญัและเด่นชดัในสงัคม 
และมคีวามสมัพนัธต่์อกนัอยา่งแยกไมอ่อกกบัสถาบนัทางสงัคมทัง้ 5 สถาบนัขา้งต้น 
           Cary S.Kart. (1981: P. 22.) กล่าวว่า การศกึษาเรือ่งผูส้งูอาย ุ เป็นการศกึษาที่
เกีย่วขอ้งกบัศาสาตรต่์างๆ หลายดา้น ไดแ้ก่ ศาสตรท์างกายภาพ ศาสตรท์างสงัคมวทิยา 
มนุษยวทิยา ศลิปะ ธุรกจิ การศกึษา ประชากร สวสัดกิารสงัคม และสงัคมสงเคราะหเ์ป็นการ
เรยีนรูใ้นลกัษณะของสหศาสตร ์ แต่โดยขอบเขตเนื้อหาของงานแลว้ การศกึษาเรื่องผูส้งูอายมุี
ขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยู ่ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

  1) ขอบเขตดา้นทฤษฏ ี(The Theoretical Task) เป็นการศกึษาดา้นทฤษฏ ี
ครอบคลุมถงึการศกึษาเกีย่วกบักรอบแนวคดิทางทฤษฏทีีอ่ธบิายถงึการเป็นผูส้งูอายุ 

  2) ขอบเขตดา้นระเบยีบวธิ ี(The Methodological Task) เป็นการศกึษาที ่
ครอบคลุมกระบวนการทางสงัคมของผูส้งูอายุ 
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  3) ขอบเขตดา้นการประยุกษ์ (The Applied Task) เป็นการศกึษาทีม่ขีอบเขต 
เน้ือหาครอบคลุมการป้องกนั การท าใหป้ญัหาต่างๆ ทีก่ระทบต่อผูส้งูอายลุดน้อยลง รวมทัง้การ
ฟ้ืนฟูและพฒันาใหผู้ส้งูอายุสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
            การแบ่งขอบเขตการศกึษาเกี่ยวกบัผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่มนี้ ท าให้นักวชิาการและ
นักวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุสามารถก าหนดขอบเขตด้านวิชาการและก าหนด
บทบาทของตนเองไดช้ดัเจน สามารถพฒันาความรู้ และงานไปในขอบเขตเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งได้
อยา่งลุ่มลกึมากยิง่ขึน้ 

  (5) การใชเ้กณฑค์วามเท่าเทยีม (ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ : 2530) ไดเ้ขยีนบทความ
เรื่อง “จากครรภม์ารดาสู่เชงิตะกอน” ซึ่งกล่าวถงึชวีติคนแต่ละคนจะต้องได้รบับรกิารสวสัดกิาร
สงัคมตัง้แต่เมื่ออยู่ในครรถ์มารดา การได้รบัสารอาหารที่มปีระโยชน์ การคลอดครรภ์มารดา
อยา่งปลอดภยั จากบทความดงักล่าวสะทอ้นสวสัดกิารสงัคมทีค่นไทยพงึไดร้บัจากรฐั  
  (วนัทนีย ์วาสกิะสนิ .2541; หน้า 2.) เหน็ว่า สวสัดกิารสงัคมเป็นเรื่องของทุกคนใน
สงัคม เพราะค าว่า สวสัดกิารหรอืสวสัดภิาพมคีวามหมายในแง่การอยู่ดกีินด ี (social well-
being) ของทุกคนไม่เฉพาะผูย้ากไรเ้ท่านัน้ คนทุกคนทีเ่กดิมาในโลกนี้ ตามปฏญิญาสากลของ
องค์การสหประชาชาติในเรื่องสทิธมินุษยชนก าหนดว่า คนทุกคนจะต้องได้รบัการตอบสนอง
ความต้องการขัน้พื้นฐานอันเป็นสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้รบั และเป็นหน้าที่ของรฐัที่จะต้อง
จดับรกิารต่างๆ ไวใ้ห ้และความตอ้งการขัน้พืน้ฐานเป็นสิง่ทุกคนรูว้่า หมายถงึ อาหาร เสือ้ผา้ ที่
อยูอ่าศยั และยารกัษาโรค เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีร่ฐัจะต้องจดัหาทีอ่ยู่อาศยัใหป้ระชาชน โดยจดัให้
ประชาชนไดม้งีานท าเพื่อมเีงนิส าหรบัซือ้เสือ้ผา้ ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค จดัใหม้สีถานพยาบาล
ส าหบัประชาชนเมือ่เจบ็ปว่ย ไมว่่าประชาชนคนนัน้จะอยูใ่นเมอืงใหญ่หรอืในชนบททีห่่างไกล  
            นอกจากนี้ยงัมนีักวชิาการอื่นๆ ที่ไดใ้ห้ความหมายส าคญัเกี่ยวกบัสวสัดิการผู้สูงอายุ
ไวห้ลากหลาย ดงันี้ 
            Martin O.Brien, (1998 : PP. 7 – 8.) กล่าวว่า ในขอบเขตการประยุกต์นัน้ ถอืไดว้่
เป็นขอบเขตที่มเีนื้อหาครอบคลุมถงึวธิกีารที่จะส่งเสรมิให้ประชาชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น ซึ่ง
งานสวสัดกิารสงัคม ถือได้ว่าเป็นลกัษณะงานหนึ่งที่มุ่งให้เกิดการกินดอียู่ดขีองประชาชนใน
สงัคม ทัง้นี้หากพิจารณาถึงความหมายว่าของค าว่า สวสัดิการสงัคมแล้ว อาจพิจารณาได้
หลากหลายความหมาย พื้นฐานของความแตกต่างทางทฤษฏทีี่น ามาอธบิายค าศพัท์นี้ ซึ่งใน
ความหมาย “เน้นทีก่ารมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ ี(Well-being) ในด้านของสุขภาพความมัน่คง
ปลอดภยั ความสมบูรณ์ด้านวตัถุ การมสี่วนร่วมและปจัจยัอื่นๆ การวดัระดบัความอยู่ดกีินด ี
สามารถกระท าได้โดยใช้ขอ้มลูร่วมกบัขอ้มูลทางสถติ ิเช่น การกระจายรายได้ จ านวนการเกดิ
และการตาย ร่วมกบัขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบัทศันะส่วนตวั เช่น ความพงึพอใจ ความปลอดภยัฯ ซึง่จะ
รวบรวมมติขิองอารมณ์และความรูส้กึเขา้มาไว้ดว้ยกนั ส่วนอกีความหมาย ได้รบัการอธบิายใน
เชงิระบบความสมัพนัธข์องสงัคมกบัองค์การ วธิกีารและเงื่อนไขที่จะท าให้สุขภาพความมัน่คง
ทางรายไดแ้ละความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ มคีวามปลอดภยัไม่ขาดแคลนและถูกสรา้ง
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ขึน้มาทดแทนอยู่ตลอดเวลา ในทางปฏบิตัคิวามเป็นระบบสามารถอธบิายได้จากการท าหน้าที่
สนับสนุน ปรบัความสมดุลของทรพัยากร และบรกิารจากองค์การภาครฐัและเอกชน ทัง้อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเชื่อมโยงของโครงสร้างทางสังคม ระหว่างการเมือง 
เศรษฐกจิ และวฒันธรรม” 

 บเีวอร ์(Beaver : 1983) กล่าวว่า การสนับสนุนค่านิยมพื้นฐานในเรื่องสถานที่พกั
อาศยั โดยกล่าวว่า ในการจดักจิกรรมส าหรบัผู้สูงอายุ ควรจะต้องยดึหลกัความเชื่อในเรื่องที่
เกี่ยวกบัปจัเจกบุคคล โดยเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนนัน้มคีวามภาคภูมใิจในศกัยภาพของตนและ
ตระหนกัไดว้่า ในการด ารงชวีติของตนนัน้ยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความคาดหวงัของสงัคม การ
ท าความเข้าใจถึงศกัยภาพของผู้สูงอายุ ควรท าความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกบัการมปีฏกิิรยิา
โตต้อบต่อสิง่แวดลอ้มภายนอกของผูส้งูอายแุต่ละคนซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัออกไป 
  อฟิรงิ (Erving Goffman : 1961) กล่าวว่า เป็นการจดับรกิารสงัคมขัน้พืน้ฐานใหบุ้คคล
เป็นการชัว่คราว เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มทีี่พกัอาศยั มกีิจกรรมที่หลากหลายขึน้ภายในสถาบนั
รวมทัง้การให้การดูแล และปกป้องใหค้วามคุม้ครองปลอดภยั แต่เขา้มารบับรกิารในสถาบนัมกั
ท าใหส้ญูเสยีบทบาทและสถานภาพของตนมาสู่บทบาทของผูร้บับรกิารในสถาบนัเท่านัน้ 
  นาโอม ิ(Naomi Gottlieb : 1980) กล่าวว่า เป็นวธิกีารจดับรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุดวธิหีนึ่ง โดยการจดัที่พกัอาศยั หรอืศูนยเ์พื่อให้การดูแลสุขภาพอนามยั การให้ค าแนะน า
ปรกึษาการจดักลุ่มเพื่อให้การสนับสนุนและแก้ไขปญัหา การจดัการฝึกอาชพี และเสรมิสร้าง
ทกัษะที่จ าเป็นเพื่อพฒันาประสทิธภิาพเพื่อให้ผู้รบับรกิารสามารถใช้เครอืข่ายสงัคมที่มอียู่ได้
อยา่งเหมาะสม 
  แคทเธอรนี และเอ เจ (Kathleen Jones and A. J : 1984) ไดก้ล่าวว่า บรกิารใน
สถาบนัเป็นสถานที่พกัอาศยัที่อยู่ร่วมกนัมบีรกิารและกิจกรรมที่จดัขึน้ มนีักวชิาชพีเป็นผู้คอย
ดแูล และมรีะเบยีบกฏเกณฑก์ารอยูร่ว่มกนั 
 Chong let. Sieu, (1999 :P. 67.) กล่าวว่า การเปลีย่นแปลงทางดา้นสุขภาพนัน้ จาก
สถติกิารมอีายุเฉลี่ยเมื่อ 60 ปีเพิม่ขึน้เป็นล าดบั เช่นปจัจุบนัน้ี ท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า 
ผูสู้งอายุในอนาคตจะมอีายุยนืยาวถงึ 85 ปี และไม่ใช่เพยีงแต่มอีายุยนืยาวมากขึน้เท่านัน้ แต่
ผู้สูงอายุอาจกลบัเป็นหนุ่มสาวได้อีกด้วยวิทยาการทางการแพทย์สามารถตดั ปรบั เปลี่ยน 
อวัยวะที่เสื่อมสลายของผู้สูงอายุให้กลับสมบูรณ์เช่นเดิมได้ นอกจากนัน้ การศึกษาท าให้
ผูส้งูอายุปจัจุบนัมกีารเตรยีมการเขา้สู่วยัสูงอายุไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 
มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการด าเนินชวีติ ทัง้การรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย การ
มจีติใจทีส่งบเพยีงพอ และมกีารสรา้งหลกัประกนัในชวีติอยา่งเหมาะสม ดงันัน้ คาดว่าในอนาคต
โรคเรือ้รงัต่างๆ ทีก่ระทบต่อผูส้งูอายุจะลดลง ผูสู้งอายุในอนาคตจะเป็นผูท้ีม่สีุขภาพกายและจติ
ทีส่มบรูณ์กว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั 
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          พฒันาพร กติตวิบิูลย.์(2543; หน้า 18). กล่าวว่า การดูแลในครอบครวั (Home Care) 
ถอืเป็นลกัษณะการจดับรกิารตามแนวคดิการใหบ้รกิารโดยใชค้รอบครวัเป็นพืน้ฐานรปูแบบหนึ่ง 
การดูแลในครอบครวัส าหรบัผู้สูงอายุ หมายถงึ การจดับรกิารเขา้ถงึที่อยู่อาศยัส าหรบัผูสู้งอาย ุ
เพื่อส่งเสรมิให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ การดูแลครอบครวั ยงัเป็นบรกิารสวสัดิการ
ครอบครวัที่พยายามใช้ความแขง็แกร่งของครอบครวั การให้อ านาจครอบครวัเขา้ไปมสี่วนต่อ
การจดัการปญัหาที่เกิดขึ้น โดยผู้ปฎิบัติงานท าหน้าที่เพียงผู้สนับสนุนบริการ จึงเป็นการ
ปฏบิตังิานโดยค านึงถงึพืน้ฐานหน้าทีข่องสมาชกิครอบครวัทีพ่งึมต่ีอครอบครวัดว้ยกนัเอง 
 

2.2 แนวคดิการจดัสวสัดกิารผูส้งูอายุ 
     1) แนวคดิสทิธมินุษยชน / ปฏญิญาผูส้งูอาย ุ/ หลกัการสหประชาชาต ิ
           ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีทิศ
ทางการเพิม่ขึน้ของประชากรผูส้งูอายดุงันัน้การดแูลผูส้งูอายซุึง่เป็นหน้าทีห่ลกัของบุตรหลานได้
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดตี อนัเนื่องจากบุตรหลานต้องออกไปท างานนอกบ้าน และนิยมแยก
ครอบครวัออกไปอยูต่ามล าพงั จงึท าใหส้่งผลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องผูสู้งอายุทีม่จี านวน
เพิม่มากขึ้น สงัคมไทยจงึได้ตระหนักถึงปญัหาและความต้องการของผู้สูงอายุ และได้มกีาร
จดับรกิารสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูสู้งอายุขึน้ โดยมแีนวคดิพืน้ฐานในการจดัสวสัดกิาร ผูสู้งอายุ
ดงันี้ 
             (1.1) แนวคดิสทิธมินุษยชนและแนวนโยบายขององคก์ารสหประชาชาต ิ
             สมชัชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้มมีติรบัรอง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal of Human Rights) เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) โดย
เรยีกรอ้งใหป้ระเทศสมาชกิ ปฏบิตัติามขอ้บญัญตัอินัเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของความเป็นมนุษยท์ี่
เคารพในเกียรติยศและศักดิศ์รี ความมีเสรีภาพ ความยุติธรรม โดยตัง้อยู่บนพื้นฐานของ
สถานการณ์ทางการเมืองของแต่ละประเทศ ซึ่งในบทบัญญัติ ของปฏิญญาดังกล่าว ได้มี
บทบญัญตัทิีก่ล่าวถงึสทิธขิองผูส้งูอายไุวใ้นมาตรา 25 (1) คอื 
            “มนุษย์ทุกคนมสีทิธทิี่จะได้รบัมาตรฐานในการครองชพีที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดขีองตนเองและครอบครวั อนัไดแ้ก่ อาหาร ที่อยู่อาศยั การรกัษาพยาบาลและ
บรกิารทางสงัคมที่จ าเป็นและมสีทิธทิี่จะได้รบัหลกัประกนัความมัน่คงในกรณีการว่างงาน การ
เจบ็ปว่ย การเสื่อมสมรรถภาพ การเป็นหมา้ยหรอืการขาดความไม่สะดวกในการด ารงชวีติอื่นที่
นอกเหนือจากการควบคุม” 

  แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมอืงและการปกครองของแต่ละประเทศมสีภาพ
แตกต่างกนั ประกอบกบัความไม่มัน่คงทางการเมอืง จงึส่งผลใหก้ารคุม้ครองสทิธขิองผูสู้งอายุ
ทัว่โลก มขีึน้อย่างไม่เท่าเทยีมกนัในแต่ละประเทศ ดงันัน้ในปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) สมชัชา
ใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาตไิดม้มีตริบัรองแผนปฏิบตักิารระหว่างประเทศเกี่ยวกบัผู้สูงอาย ุ
ซึง่เป็นมาตรการระหว่างประเทศฉบบัแรกที่ได้มกีารวางแนวคดิ หลกันโยบาย และโครงการที่
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เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นรูปธรรม และในปีเดียวกันที่ประชุมสมชัชาโลกเกี่ยวกับ
ผูส้งูอายไุดม้มีตริบัรองแผนดงักล่าว ณ กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี จงึมกัเรยีกแผนดงักล่าว
ว่า Vienna Plan โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อก่อใหเ้กดิความมัน่คงในศกัยภาพของรฐัและสงัคมในดา้น
ความร่วมในระดบัภูมิภาคและระหว่างประเทศในการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
ผูส้งูอายใุนประเดน็ต่างๆ คอื สุขภาพและโภชนาการ การคุม้ครองผูบ้รโิภคทีสู่งอายุ ทีอ่ยู่อาศยั
และสิง่แวดล้อม ครอบครวั สวัสดกิารสงัคม การประกนัรายได้และการจา้งงาน การศึกษา ซึ่ง
มาตรฐาน และยุทธวธิเีหล่านี้ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของสทิธมินุษยชน ซึ่งเป็นสทิธิ
อธปิไตยและความรบัผดิชอบของแต่ละรฐั 

 
(1.2) หลกัการจดับรกิารสวสัดกิารสงัคมแก่ผูส้งูอายขุองสหประชาต ิ
สหประชาชาตไิด้รบัรองหลกัการส าหรบัผู้สูงอายุเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม ค.ศ. 1991 

(พ.ศ. 2534) ซึ่งกรมประชาสงเคราะหไ์ด้ใชห้ลกัส าคญัในการก าหนดแนวทางในการจดับรกิาร
ใหแ้ก่ผูส้งูอาย ุดงันี้ 

 
   หลกัการที ่1 การมเีสรภีาพ 
           ความเป็นอสิระ หมายถงึ ผู้สูงอายุทุกคนควรจะได้รบัอาหารและเครื่องดื่ม ที่พกัอาศยั 
เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลดา้นสุขภาพอนามยัอย่างเพยีงพอ มโีอกาสได้ท างาน และควรได้รบั
การมสี่วนร่วม นอกจากนี้ผู้สูงอายุจะต้องได้อาศยัอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มคีวามปลอดภยัและ
สามารถอยู่ในบ้านให้นานที่สุด รวมถึงการได้รบัประโยชน์จากแผนงานด้านการฝึกอบรมและ
การศกึษาทีม่คีวามเหมาะสม ดงันี้ 

1) ผู้สูงอายุควรได้รบั อาหาร น ้า ที่อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และการดูแลสุขภาพ
อนามยัอยา่งเพยีงพอ โดยการมรีายได ้การสนบัสนุนของครอบครวัและชุมชน 
2) ผูส้งูอายคุวรไดร้บัโอกาสในการท างานหรอืสามารถไดร้บัรายไดอ้ื่นๆ  
3) ผูส้งูอายคุวรมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจว่าเมือ่ใดจะตอ้งพน้จากการท างาน 
4) ผูส้งูอายคุวรไดร้บัการฝึกอบรมและการศกึษาตามความเหมาะสม 
5) ผูส้งูอายคุวรทีจ่ะไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีส่งบ ปลอดภยัดว้ยความพงึพอใจ 

                     ตามก าลงัความสามารถ 
6) ผูส้งูอายคุวรทีจ่ะไดอ้ยูใ่นบา้นของตนเอง ตลอดระยะเวลานานเท่าทีเ่ป็นไปได ้

            
               หลกัการที ่2 การมสี่วนรว่ม 

1) ผูส้งูอายคุวรไดม้สี่วนรว่มในการก าหนดและด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ที่ 
จะส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดขีองตนและสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะให้กบัชนรุ่น
หลงัได ้

2) ผูส้งูอายคุวรทีจ่ะไดร้บัการพฒันาโอกาสต่างๆ เพื่อใหบ้รกิารแก่ชุมชนและเป็น 
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อาสาสมคัรในต าแหน่งทีเ่หมาะสมตามความสนใจและก าลงัความสามารถของตน 
3) ผูส้งูอายคุวรมบีทบาททีจ่ะจดัตัง้กลุ่มหรอืสมาคมของผูส้งูอายเุองได้ 

 
หลกัการที ่3 การไดร้บัการดแูล 
1) ผูส้งูอายคุวรไดร้บัการดแูลจากครอบครวั ชุมชนและไดร้บัการคุม้ครอง 
2) ผูส้งูอายคุวรไดร้บัการดแูลดา้นสุขภาพอนามยัเพื่อใหไ้ดร้บัการฟ้ืนฟูทาง 

รา่งกาย จติใจ และอารมณ์ใหด้ขีึน้ เพื่อเป็นการป้องกนัหรอืชะลอการเจบ็ปว่ยในระยะเริม่ตน้ 
      3)   ผูส้งูอายคุวรไดร้บัโอกาสในการเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมและกฎหมาย เพื่อเป็น 

การส่งเสรมิสนบัสนุน การเป็นอสิระ การคุม้ครองและการไดร้บัการดแูล 
4)   ผูส้งูอายคุวรไดร้บัการดแูล คุม้ครอง ฟ้ืนฟูและส่งเสรมิทางดา้นสงัคมและจติใจ 

อยา่งเหมาะสมจากสถานสงเคราะหผ์ูส้งูอายทุีม่สีภาพแวดลอ้มทีม่ ัน่คง 
                5)   ผูส้งูอายคุวรไดร้บัสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานในการด ารงชวีติ 
 

หลกัการที ่4 การบรรลุความพงึพอใจของตนเอง 
1) ผูส้งูอายคุวรไดร้บัโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ความสามารถ 
2) ผูส้งูอายคุวรไดร้บัโอกาสในการศกึษา วฒันธรรม จติใจ และกจิกรรม 

นนัทนาการของสงัคม 
 

       หลกัการที ่5 ความมศีกัดิศ์ร ี
1) ผูส้งูอายคุวรทีจ่ะด ารงชวีติอยูด่ว้ยศกัดิศ์รแีละความปลอดภยั โดยปราศจาก 

การถูกแสวงหาผลประโยชน์ ถูกท ารา้ยรา่งกายและจติใจ 
2) ผูส้งูอายคุวรไดร้บั การปฏบิตัอิยา่งเหมาะสมตามสถานภาพและภูมหิลงัและ 

มอีสิระ ในการช่วยเหลอืตนเองทางดา้นเศรษฐกจิ 
    นอกจากหลกัการต่างๆ ทีก่ล่าวมา ในปี พ.ศ. 2542 องคก์ารสหประชาตไิดป้ระกาศ
ใหปี้นัน้เป็นปีสากลว่าดว้ยผูสู้งอายุ (International Year of Older Persons) และไดเ้ชญิชวนให้
ประเทศสมาชกิได้ร่วมจดักจิกรรมและเฉลมิฉลองปีดงักล่าว โดยมหีลกัการของสหประชาตใิน
การจดักจิกรรม “มุ่งสู่สงัคมเพื่อคนทุกวยั” (Towards a Society For all Ages) เพื่อลดช่องว่าง
สงัคมระหว่างผู้สูงอายุกบับุคคลวนัอื่นๆ โดยมหีลกัการว่า ผูสู้งอายุได้รบัการเอาใจใส่ในสงัคม
ดา้นต่างๆ ดงันี้ 

- ความเป็นอสิระ (Independence) 
- การมสี่วนรว่ม (Participation) 
- การดแูลเอาใจใส่ (Care) 
- ความพงึพอใจในตนเอง (Self-Fulfillment) 
- ความมศีกัดิศ์ร ี(Dignity) 
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(1.3) นโยบายและมาตรการผูสู้งอายุระยะยาว (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2554) มาตรการ
ดงักล่าวถูกจดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั ดงันี้ ระพพีรรณ ค าหอม.(2547; หน้า 27). 

   1) ส่งเสรมิและใหบ้รกิารเรยีนรูท้ีจ่ะท าใหผู้ส้งูอายุรูจ้กัการปรบัตวัการป้องกนัโรค 
       และการรกัษาสุขภาพ 

          2) จดัใหม้บีรกิารพืน้ฐานและสวสัดกิารทางสงัคมและการสงเคราะหใ์หแ้ก่ 
                     ผูส้งูอาย ุโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูส้งูอายทุีม่รีายไดต้ ่าและไมม่ผีูอุ้ปการะ 

   3) สนบัสนุนใหผู้ส้งูอายไุดท้ างานตามความสามารถและความถนดั 
   4) ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างสมาชกิในครอบครวัและผูส้งูอายุ 
   5) สนบัสนุนใหส้ถาบนัศาสนามบีทบาทในการเป็นทีพ่ึง่พาทางใจแก่ผูส้งูอายุ 
   6) ส่งเสรมิ สนบัสนุนใหชุ้มชนและภาคเอกชนเขา้รว่มจดับรกิารและสวสัดกิาร 
       สงัคมใหแ้ก่ผูส้งูอายุ 
   7) สนบัสนุนใหม้กีารผลติและพฒันาบุคลากรส าหรบัดแูลรกัษาและใหบ้รกิารแก่ 

                     ผูส้งูอาย ุ
 
           (1.4) ปฏญิญาผูส้งูอายไุทย (พ.ศ. 2542) 
   เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องสทิธขิองผู้สูงอายุ ดงัปรากฏในรฐัธรรมนูญแห่ง
อาณาจกัรไทย เพื่อให้แผนงาน นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ได้น าไปสู่การ
ปฏบิตั ิในปี พ.ศ. 2542 ผูแ้ทนจากองคก์ารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูสู้งอายุทัง้ภาครฐัและเอกชน องคก์ร
ผูสู้งอายุ และผูท้รงคุณวุฒไิดร้่วมกนัจดั ท าปฏญิญาผูสู้งอายุไทยขึน้ เพื่อถอืปฏิบตัใิหเ้ป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูส้งูอายไุทย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
    รฐับาล องคก์รเอกชน ประชาชน และสถาบนัสงัคมต่างๆ ไดต้ระหนักถงึศกัดิศ์รแีละ
คุณค่าของผูส้งูอาย ุซึง่ไดท้ าประโยชน์ในฐานะ “ผูใ้ห”้ แก่สงัคมมาโดยตลอด ดงันัน้ จงึควรไดร้บั
ผลในฐานะเป็น “ผูร้บั” จากสงัคมดว้ย 
   ปฏญิญาผู้สูงอายุไทยเป็นพนัธกรณี เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มคีุณภาพชวีติที่ด ีได้รบัการ
คุม้ครองและพทิกัษ์สทิธ ิจงึไดก้ าหนดสาระส าคญัไวด้งันี้ 
    1) ผู้สูงอายุต้องได้รบัปจัจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติอย่างมคีุณค่าและศกัดิศ์ร ีได้รบั
การพทิกัษ์และคุม้ครองใหพ้น้จากการถูกทอดทิง้และละเมดิสทิธ ิโดยปราศจากการเลอืกปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถพึง่ตนเองหรอืครอบครวัไดแ้ละผูพ้กิารทีส่งูอายุ 
    2) ผูส้งูอายคุวรอยูก่บัครอบครวัโดยไดร้บัความเคารพรกั ความเขา้ใจ ความเอื้ออาทร 
การดูแลเอาใจใส่ การยอมรบับทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครวัเพื่อให้เกิด
ความสมัพนัธอ์นัดใีนการอยูก่นัอยา่งเป็นสุข 
    3) ผู้สูงอายุควรได้รบัโอกาสในการศกึษา เรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพของตนอย่าง
ต่อเนื่อง เขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารและบรกิารทางสงัคมอนัเป็นประโยชน์ในการด ารงชวีติ เขา้ใจถงึ
ความเปลีย่นแปลงของสงัคมรอบดา้นเพื่อสามารถปรบับทบาทของตนใหส้มวยั 
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    4) ผู้สูงอายุควรได้รบัการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้สงัคมมโีอกาสได้
ท างานทีเ่หมาะสมกบัวยัตามความสมคัรใจ โดยไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อใหเ้กดิความ
ภาคภมูใิจและเหน็ชวีติมคีุณค่า 
    5) ผูส้งูอายคุวรไดเ้รยีนรูใ้นการดแูลสุขภาพอนามยัของของตนเอง ต้องมหีลกัประกนั
และสามารถเขา้ถงึบรกิารดา้นสุขภาพอนามยัอย่างครบวงจรโดยเท่าเทยีมกนั รวมทัง้ไดร้บัการ
ดแูลจนถงึวาระสุดทา้ยของชวีติอยา่งสงบตามคตนิิยม 
    6) ผูส้งูอายคุวรไดม้บีทบาท และส่วนร่วมในกจิกรรมของครอบครวั ชุมชน และสงัคม 
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลีย่น เรยีนรู ้และความเขา้ใจอนัดรีะหว่างผูสู้งอายุดว้ยกนัและ
กบับุคคลทุกวยั 
    7) รฐัโดยการมสี่วนร่วมขององค์กรเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้องก าหนด
นโยบายและแผนหลกัด้านผู้สูงอายุ ส่งเสรมิและประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
อยา่งต่อเน่ืองใหบ้รรลุตามเป้าหมาย 
    8) รฐัโดยการมสี่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสงัคมต้องตรา
กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลกัประกนัและบงัคบัใช้ในการพทิกัษ์สทิธ ิคุ้มครอง สวสัดิ
ภาพ และจดัสวสัดกิารแก่ผูส้งูอายุ 
    9) รฐัโดยการมสี่วนร่วมขององคก์รภาคเอกชน  ประชาชน สถาบนัสงคมต้องรณรงค์
ปลูกฝงัค่านิยมให้สงัคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวฒันธรรมไทยที่เน้นความกตญัญู
กตเวทแีละความเอื้ออาทรต่อกนั (ระพพีรรณ ค าหอม, 2547; โครงการประเมนิผลการจ่ายเงนิ
สงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีส าหรบัผูส้งูอาย:ุ หน้า 27 – 28.) 
 

(1.5) แผนผูส้งูอายแุห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) 
   คณะกรรมการส่งเสรมิและประสานงานผูสู้งอายุแห่งชาต.ิ (2544; หน้า 7-8.) ไดจ้ดัท า
แผนผูสู้งอายุแห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2564) ไดก้ าหนดใหแ้ผนฉบบันี้ เป็นแผน
ยทุธศาสตร ์5 หมวด ไดแ้ก่ 

1) ยทุธศาสตรด์า้นการเตรยีมความพรอ้มของประชากรเพื่อวยัสงูอายทุีม่คีุณภาพ 
2) ยทุธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิผูส้งูอายุ 
3) ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการเพื่อการพฒันางานดา้นผูส้งูอายรุะดบัชาตแิละการ 

                  พฒันาบุคลากรดา้นผูส้งูอาย ุ
4) ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการเพื่อพฒันางานดา้ยผูส้งูอายรุะดบัชาตแิละการ   
    พฒันาบุคลากรดา้นผูส้งูอายุ 
5) ยทุธศาสตรก์ารประมวลและพฒันาองคค์วามรูด้า้นผูส้งูอายแุละการตดิตาม 

                  ประเมนิผลการด าเนินการตามแผนผูส้งูอายแุห่งชาต ิ
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   ยุทธศาสตรท์ัง้ 5 หมวดที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาสวสัดกิารผู้สูงอายุปรากฏอยู่ใน 3 
ยทุธศาสตร ์คอื ยทุธศาสตร ์ดา้นการเตรยีมความพรอ้มของประชากรเมื่อวยัสูงอายุทีม่คีุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุและยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรบั
ผูส้งูอาย ุ

     1) ยุทธศาสตรด์า้นการเตรยีมความพรอ้มของประชากรเพื่อวยัสูงอายุทีม่คีุณภาพ
ได้ประกอบด้วย 3 มาตรการเดยีวที่เป็นการพฒันาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุในระยะยาว คือ 
มาตรการหลกัประกนัดา้นรายไดเ้พื่อผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ 

              - ขยายหลกัประกนัยามชราภาพใหค้รอบคลุมบุคคลทัว่ไป 
                               - ส่งเสรมิการออมตัง้แต่วยัตน้ 
     - ลดหยอ่นภาษเีพื่อส่งเสรมิการออมเมือ่ชราภาพ 

     2) ยุทธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิผู้สูงอายุประกอบดว้ย 6 มาตรการ มมีาตรการที่
ส าคญั 3 มาตรการไดแ้ก่ 

2.1) มาตรการส่งเสรมิการอยูร่ว่มกนัและสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รผูส้งูอายุ 
              - ส่งเสรมิการจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายแุละเครอืขา่ย 
              - สนบัสนุนกจิกรรมขององคก์รเครอืขา่ยผูส้งูอายุ 

2.2) มาตรการส่งเสรมิดา้นการท างานและการหารายไดข้องผูส้งูอายุ 
              - ส่งเสรมิการท างานทัง้เตม็เวลาและไมเ่ตม็เวลา ทัง้ในระบบและนอก  
                                 ระบบ 
              - ส่งเสรมิการฝึกอาชพีและจดัหางานใหเ้หมาะกบัวยัและ 
                                 ความสามารถ 
                               - ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อจดัท ากจิกรรมเสรมิรายได ้

                โดยใหผู้ส้งูอายมุสี่วนรว่มดว้ย            
   2.3) มาตรการสนบัสนุนผูส้งูอายทุีม่ศีกัยภาพ 

              - ส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหม้กีารเผยแพรภ่มูปิญัญาของผูส้งูอาย ุ
                                 และใหม้สี่วนรว่มในกจิกรรมสงัคมต่างๆ                     

    3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุประกอบด้วย 4 
มาตรการม ี3 มาตรการทีแ่สดงถงึการพฒันาเพื่อคุม้ครอง สรา้งหลกัประกนัใหก้บัผู้สูงอายุใน
ระยะยาว ไดแ้ก่ 
            3.1) มาตรการคุม้ครองดา้นรายไดท้ีส่ าคญั เช่น 
               - จดัสวสัดกิารดา้นรายไดแ้ก่ผูส้งูอายทุีย่ากจนและไมม่แีหล่งพึง่พงิที ่
                                   เพยีงพอ 
                                 - ขยายหลกัประกนัยามชราภาพใหค้รอบคลุมผูส้งูอายุ 
                - สง่เสรมิการจดัตัง้กองทุนในชุมชนทีม่วีตัถุประสงคค์รอบคลุม 
                                   ผูส้งูอาย ุ
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                     3.2) มาตรการหลกัประกนัดา้นสุขภาพให ้ไดแ้ก่ การพฒันาและส่งเสรมิระบบ
ประกนัสุขภาพทีม่คีุณภาพเพื่อผูส้งูอายุทุกคน 
             3.3) มาตรการดา้นครอบครวั ผูด้แูล และการคุม้ครองทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ 
                 - ลดหยอ่นภาษสี าหรบัผูด้แูลผูท้ีช่่วยตวัเองไมไ่ด้ 
                 - เรง่รดัใหม้กีฎหมายและ แนวปฏบิตัใินการคุม้ครองและ 
                                    พทิกัษ์สทิธขิองผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัการทารณุกรรม หรอื การ 
                                    ปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืถูกทอดทิง้จนเกดิผลเสยีรา้ยแรง 
                                    ทางสุขภาพกายและ/หรอืสุขภาพจติ                                    
                      3.4) ส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุได้อยู่กบัครอบครวัอย่างมคีุณภาพและต่อเนื่องจน
วาระสุดทา้ยของชวีติ 
                                    - รณรงคใ์หเ้หน็คุณค่าของผูส้งูอายุ 
                                    - ส่งเสรมิสมาชกิในครอบครวัใหม้ศีกัยภาพในการดแูล  
                                      ผูส้งูอายโุดยการใหค้วามรูแ้ละเรยีนรูว้ธิกีารขอความช่วยเหลอื 
                                              
    แผนผูส้งูอายแุห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ใหก้ าหนดยุทธศาสตรก์าร
พฒันาผูส้งูอายอุยูภ่ายใตป้รชัญาการสรา้งหลกัประกนัในวยัสูงอายุทีเ่น้นกระบวนการพฒันาเพื่อ
สรา้งความมัน่คงทางสงัคมโดยใหผู้ส้งูอายชุ่วยตนเอง ครอบครวัเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลอืสงัคม
รฐัเกื้อหนุน การตระหนักในคุณค่าและศกัยภาพของผูสู้งอายุ การสรา้งคุณภาพชวีติผูสู้งอายุให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในครอบครวัและชุมชน ดงันัน้ร่างแผนผู้ สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ได้
ก าหนดหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในแต่ละยทุธศาสตรไ์วช้ดัเจน เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ ผูสู้งอายุมถีา
นะด ีทัง้สุขภาพภายและจติ อยู่กบัครอบครวัอย่างอบอุ่น มหีลกัประกนัมัน่คง อยู่อย่างมคีุณค่า 
มศีกัดิศ์ร ีพึง่ตนเองได ้มสี่วนร่วม และเป็นทีย่ดึเหนี่ยวทางจติใจของครอบครวัและชุมชน (ระพี
พรรณ ค าหอม, 2547. โครงการประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพส าหรับ
ผูส้งูอาย.ุ หน้า 30). 
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2.3 การจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายขุองต่างประเทศและไทย 
   บรกิารสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผูส้งูอายุของต่างประเทศ 

 มทันา พนานิรามยั (2546) สงัเคราะห์รายงานเกี่ยวกบัผูสู้งอายุ 5 ประเทศในอาเซยีน
คือ มาเลเซีย เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ในเรื่องนโยบายและทิศทางนโยบายด้าน
ผูสู้งอายุในอนาคต (National Policy and Future Direction) และการดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
(Long-Term Care for The Elderly) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 
   (1) ประเทศมาเลเซยี 
   ประเทศมาเลเซยีมสีดัส่วนของประชากรผูสู้งอายุต่อประชากรทัง้หมดราว 6.4 จะไม่มี
นโยบายด้านผู้สูงอายุที่แน่ชดั บรกิารทีร่ฐัเป็นผูจ้ดัหาให ้เช่น การดูแลภายในสถาบนั มจี านวน
น้อยมากเพราะถอืว่าการดูแลผู้สูงอายุควรเป็นหน้าที่ของครอบครวัโดยมสีงัคมเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลอื ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 รฐับาลไดป้ระกาศนโยบายแห่งชาตวิ่าดว้ยเรื่องผูสู้งอายุ เพื่อ
สรา้งความพงึพอใจและความรูส้กึมศีกัดิศ์รแีละมโีอกาสไดร้บัหลกัประกนัและบรกิารอย่างทัว่ถงึ 
           หลกัประกนัรายได้ของผูสู้งอายุ รฐัไดจ้ดัใหม้ขีึน้เฉพาะในกลุ่มขา้ราชการพลเรอืนและ
ทหาร ในรปูของเงนิบ านาญรายเดอืน โดยทีข่า้ราชการเหล่านี้ไม่ต้องจ่ายเบีย้ประกนัและกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพีในกลุ่มลูกจ้างเอกชนซึ่งลูกจ้างต้องจ่ายเงนิสมทบร้อยละ 12 เงนิสมทบจะถูก
น าไปออมไวใ้นนามของลกูจา้งในระบบบญัช ี3 ประเภท โดยมวีตัถุประสงคข์องการออมเพื่อการ
ลงทุน การซื้อบ้านและการรักษาพยาบาล ส่วนเงินที่เหลือจากกิจกรรมทัง้สามประเภท
ผู้ประกนัตนสามารถถอนออกไปได้เมื่อเกษียณอายุ แต่โครงการดงักล่าวยงัครอบคลุมลูกจา้ง
เอกชนได้ไม่มากนัก ระบบประกันสุขภาพยงัไม่แพร่หลาย ในประเทศมาเลยเซีย มากนัก 
ผู้สูงอายุจะเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายของตนเองถึงรอ้ยละ 75 ดงันัน้ นโยบายของประเทศใน
อนาคตจงึมุ่งเน้นการเพิม่หลกัประกันด้านรายได้และการแก้ปญัหาด้านการเข้าถึงบรกิารขัน้
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อผูส้งูอายเุป็นส าคญั 
 
   (2) ประเทศเกาหล ี
  นโยบายการพฒันาประเทศเกาหลใีนอดตีมุ่งเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกจิมากกว่าดา้น
สงัคม ประกอบกบัวฒันธรรมประเพณีในประเทศเกาหลเีองที่เคารพนับถอืบรรพบุรุษ ดงันัน้
สงัคมและบุตรหลานจงึมหีน้าที่ในการดูแลผูสู้งอายุ มาตรการและนโยบายของรฐับาลจงึมุ่งเน้น
การจดับรกิารเพื่อผูสู้งอายุที่ยากจน และเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้ามากกว่าการ
มุ่งเน้นการป้องกนัหรอืแผนระยะยาว จงึส่งผลให้ปญัหาผู้สูงอายุทวคีวามรุนแรงขึ้นในปจัจุบนั 
รฐับาลจงึได้ก าหนดนโยบายสวสัดกิารการสงัคมเพื่อผู้สูงอายุใน 4 ลกัษณะคอื การประกนั
รายได ้การบรกิารดา้นสุขภาพ หลกัประกนัดา้นทีอ่ยูอ่าศยั และบรกิารอื่นๆ  
   หลกัการประกนัรายได้ของเกาหลีมอียู่ 5 ประเภท คือ (1) บ านาญของรฐั ซึ่ง
ประกอบดว้ยบ านาญที่จ่ายใหใ้หแ้ก่ขา้ราชการทัว่ไปและครโูรงเรยีนเอกชน และเปิดโอกาสให้ผู้
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ประกอบอาชพีอสิระสามารถเขา้สู่การประกนัดงักล่าวได้โดยการจ่ายเงินสมทบเป็น 2 เท่าของ
ลูกจา้งทัว่ไป และลูกจา้งในภาคเกษตรและประมงจะจ่ายเงนิสมทบร่วมกบัรฐัในอตัราคงทีอ่ตัรา
หนึ่ง (2) โครงการความช่วยเหลอืของรฐั เพื่อช่วยเหลอืชาวเกาหลใีห้สามารถด ารงชวีติอยู่ได้
ตามมาตรฐานขัน้ต ่าโดยผู้สูงอายุที่จะไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐัจะต้องเป็นผูข้าดการอุปการะ
หรอืผูอุ้ปการะมรีายไดต้ ่ากว่าเสน้ความยากจน โดยจะไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐับาลกลางรอ้ย
ละ 80 รฐับาลท้องถิน่รอ้ยละ 20  (3) บ านาญแสดงความเคารพต่อผูสู้งอายุ โดยจะให้ความ
ช่วยเหลอืเฉพาะกลุ่มที่มรีายไดต้ ่าเท่านัน้ (4) โครงการใหเ้กยีรตผิูสู้งอายุ โดยใหน้ายจา้งต้อง
จา่ยเงนิเขา้กองทุนเกษยีณอายปีุละหนึ่งเดอืนของค่าจา้งทุกปีส าหรบัลูกจา้งทีท่ างานเตม็เวลาไม่
ต ่ากว่า 1 ปี และจะจ่ายเงนิก้อนนี้ให้แก่ลูกจา้งเมื่อเกษียณอายุ (5) โครงการเพื่อสรา้งรายได ้
เป็นการส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุมโีอกาสท างานต่อไปได้ เช่น การสร้างศูนย์อ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผู้สูงอายุทีต่้องการท างาน บรกิารสวสัดกิารสงัคมที่จดัขึน้ในประเทศเกาหลมีกัมุ่งเน้นการ
บริการไปที่ผู้สูงอายุที่มีฐานนะยากจน เช่น โครงการประกันสุขภาพแห่งชาติ โครงการ
สงเคราะห์ซึ่งมตีัง้แต่การให้บรกิารฟรจีนถึงการให้กู้ยมืเงนิโดยไม่คดิอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 
โครงการตรวจสุขภาพ เป็นต้น โดยยงัไม่มหีลกัประกนัส าหรบัผูสู้งอายุทีม่ฐีานะระดบัปานกลาง 
ซึง่มกัจะประสบปญัหาด้านทีอ่ยู่อาศยั เน่ืองจากขนาดของครอบครวัที่เลก็ลงและความเสื่อมลง
ของคุณค่าของความกตญัญตู่อครอบครวัและผูส้งูอายุ 
 
   (3) ประเทศสงิคโปร ์
   ปรชัญาพื้นฐานของสงิคโปร ์คอื การเน้นการพึ่งพาตนเองมากกว่ารฐั ดงันัน้นโยบาย
ดา้นผูส้งูอายจุงึมุง่เน้นความมศีกัดิศ์รแีละการดูแลผูสู้งอายุจากครอบครวั โดยการออกกฎหมาย
และส่งเสรมิให้บุตรต้องดูแลพ่อแม่ ผู้สูงอายุต้องอาศยัอยู่ในครวัเรอืนเดยีวกบับุตรหรอืคู่สมรส
ของบุตรให้มากทีสุ่ด และสนับสนุนใหบุ้ตรไดม้บีา้นพกัอาศยัทอียู่ในละแวกเดยีวกบัพ่อแม่ โดย
รฐัจะเป็นผูจ้่ายเงนิอุดหนุนใหแ้ก่บุตรทีดู่แลพ่อแม่ ลดภาษใีห้กบัผูท้ีดู่แลผูสู้งอายุ และลดค่าเช่า
บา้นใหแ้ก่บุตรทีพ่กัอยูล่ะแวกเดยีวกบัพ่อแมเ่ป็นตน้ 
  หลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุ คือ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยแรงงานชาว
สงิคโปรจ์ะต้องสะสมเงนิในกองทุนส ารองเลีย้งชพี ใน 3 บญัช ีคอื บญัชทีัว่ไป บญัชเีฉพาะและ
บญัชเีพื่อการรกัษาพยาบาล ซึ่งเงนิสะสมใน 2 บญัชแีรกจะสามารถแบ่งถอนออกมาเพื่อใช้ใน
การลงทุน ซื้อที่อยู่อาศยัและเพื่อการศกึษาของบุตรได้บางส่วน และสามารถถอนออกได้หมด
เมือ่มอีาย ุ55 ปี ส่วนในบญัชรีกัษาพยาบาลนัน้มกัไมเ่พยีงพอกบัค่ารกัษาพยาบาลทีต่้องจ่ายจรงิ 
นอกจากนี้รฐับาลยงัใหค้วามช่วยเหลอืโดยการจดัตัง้โครงการช่วยเหลอืทางสงัคมแก่ผูท้ีม่รีายได้
ต ่าและคนยากจนที่ไม่สามารถจ่ายค่ารกัษาพยาบาลได้อีกด้วย การเข้าถึงบรกิารพื้นฐานที่
จ าเป็นของสิงคโปร์จะเน้นให้มกีารน าเงนิออมของตนเองออกมาใช้ก่อน หากไม่เพียงพอก็
สามารถใช้ประกนัสุขภาพและการสงเคราะห์ได้ตามล าดบัและสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการอสิระ
สามารถเขา้กองทุนค่ารกัษาพยาบาลไดโ้ดยสมคัรใจ เนื่องจากโครงการสรา้งประชากรผูสู้งอายุ
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ในอนาคตของสิงคโปร์มแีนวโน้มจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงขึ้น ฐานะดีและความคาดหวงัใน
คุณภาพชวีติที่สูงขึน้ นโยบายด้านผู้สูงอายุในอนาคตจงึหนัมามุ่งเน้นการสรา้งระบบ ตลอดจน
บรกิารและสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอาย ุและการจดัสวสัดกิารที่ตรงกบัผูสู้งอายุ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เพิม่มากขึน้ และจ านวนบุตรที่จะดูแลผู้สูงอายุจะมจี านวนลดลงจงึต้อง
พจิารณาการใหน้้องดแูละพีห่รอืญาตดิแูลญาตแิทนการดแูลผูส้งูอายจุากบุตรใหเ้พิม่มากขึน้ 
 
    (4) ประเทศฮ่องกง  
    นโยบายด้านสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุเมื่อครัง้ฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครอง
ขององักฤษ มกัมุง่เน้นการจดับรกิารในเรือ่งทีผู่ส้งูอายขุาดแคลน แต่ขาดการประสานงานในการ
จดับรกิารดงักล่าวในเชงิการบูรณาการ และเมื่อฮ่องกงกลบัไปอยู่ใต้การปกครองของจนีในปี 
ค.ศ. 1997 จงึไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการผูสู้งอายุขึน้ โดยมุ่งเน้นการจดับรกิารเรื่องทีอ่ยู่อาศยั
และด้านการรกัษาพยาบาลเป็นส าคญั โดยรฐัท าหน้าที่เป็นผู้ผลติบรกิารด้านสาธารณสุขราย
ใหญ่ของประเทศ และใหบ้รกิารในราคาถูก ประกอบกบัผู้สูงอายุส่วนใหญ่มกัมกีารศกึษาต ่า มี
เงนิออมน้อย ไม่ได้ท างานและไม่เงนิบ านาญ แม้จะได้รบัเบี้ยยังชพีจากรฐับาลอยู่บ้างก็ยงัมี
จ านวนผูไ้ดร้บับรกิารเพยีงเลก็น้อยและเงนิทีไ่ดก้ม็จี านวนไม่เพยีงพอ จงึส่งผลใหป้ระชาชนส่วน
ใหญ่หนัมาใช้บรกิารสุขภาพจากโรงพยาบาลของรฐัจนก่อให้เกิดการขาดแคลนบรกิารด้าน
สาธารณสุขอยา่งมากในฮ่องกง ทัง้นี้เพื่อใหผู้สู้งอายุชาวฮ่องกงมคีวามมัน่คงในชวีติ มสีุขภาพที่
ดแีละมคีุณค่า นโยบายดา้นผูสู้งอายุในอนาคตจงึมุ่งเน้นใหต้นเองและครอบครวัมบีทบาทส าคญั
ในการสร้างความมัน่คงดงักล่าว โดยมรีฐัเป็นผู้สนับสนุนโดยการบงัคบัให้มกีารจดัตัง้กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ และการให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครวัที่ดูแล
ผูส้งูอาย ุ
 
            (5) ประเทศไทย 
   บรกิารสวสัดิการสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุไทย ส่วนใหญ่มบีริการหลักๆ ส าคญัอยู่ 3 
รปูแบบ ดงันี้ 

    (5.1) การดแูลผูส้งูอายใุนสถาบนัเป็นหลกั (Institution Care Model) ไดก้ล่าวถงึ 
บรกิารส าคญัส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจหลกัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ หน่วยงานที่ดูแล คอื กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร บรกิารและสวสัดกิารผู้สูงอายุที่
ด าเนินการโดยหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ บรกิารสถานสงเคราะห ์เป็นบรกิารดา้นที่
อยู่อาศยัทีจ่ดัใหก้บัผูสู้งอายุที่ประสบปญัหาความทุกขย์ากเดอืดรอ้น เช่น ถูกทอดทิง้ ไม่มทีีอ่ยู่
อาศยั ไม่มผีู้อุปการะดูแล บรกิารที่จดัให้ได้แก่ บรกิารด้านปจัจยัสี่ บรกิารตรวจสุขภาพทัว่ไป 
การรกัษาพยาบาล บรกิารด้านกายภาพบ าบดับรกิารให้ค าปรกึษา แนะน า และการปรบัตัว 
ปจัจุบนัสถานสงเคราะห์ของรฐัจ านวน 20 แห่งกระจายอยู่ทัว่ทุกภาคของประเทศ สามารถรบั
ผูส้งูอายไุดป้ระมาณ 3,000 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 สถานสงเคราะหจ์ะถูกโอนภาระกจิ



 34 

ไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดูแลด าเนินการจ านวน 13 แห่ง ศูนยบ์รกิารสงัคมผู้สูงอาย ุ
(Day Center) เป็นบรกิารใหแ้ก่ผูสู้งอายุที่อยู่กบัครอบครวัไดม้าใชบ้รกิารและกจิกรรมภายใน
ศูนยใ์นลกัษณะเขา้ไปเยน็กลบั บรกิารทีจ่ดัใหภ้ายในศูนยไ์ด้แก่ บรกิารตรวจรกัษาโรค บรกิาร
ร้านภายภาพบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ บริการให้ค าปรึกษาแนะน าบริการนันทนาการ 
กจิกรรมเสรมิรายได ้บรกิารหน่วยงานเคลื่อนทีแ่ละบรกิารบา้นพกัฉุกเฉิน ปจัจุบนัประเทศไทยมี
ศูนยบ์รกิารทางสงัคมผู้สูงอายุจ านวน 18 แห่งทัว่ประเทศและหน่วยบรกิาร 1 แห่งสามารถ
ใหบ้รกิารแก่ผูสู้งอายุไดป้ระมาณ 330,000 คนในปีงบประมาณพ.ศ. 2546 จะโอนภาระกจิไปให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ดูแลด าเนินการจ านวน 9 แห่ง ศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุในวดัโดยชุมชน 
เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง โดยวดัหรือ
สถาบนัทางศาสนา เช่น โบสถ์ มสัยดิ เป็นศูนยก์ลางในการจดักจิกรรมตามความต้องการของ
ชุมชน ปจัจุบนัมกีารตัง้ศูนยป์ระมาณ 200 แห่งทัว่ประเทศ นอกจากบรกิารหลกัดงักล่าวแลว้ยงั
มกีารใหบ้รกิารสงเคราะหเ์ครือ่งอุปโภคบรโิภคเครือ่งช่วยความพกิารอื่นๆ บรกิารหน่วยเคลื่อนที่
และการจดัอบรมดแูลผูส้งูอาย ุ 

      (5.2) การดูแลผูสู้งอายุโดยลดการพึง่พาสถาบนั (Deinstitutionalization) บรกิาร
ดแูลผูส้งูอายโุดยลดการพึง่พาสถาบนัทีส่ าคญั คอื บรกิารการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เป็น
การสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครวั ในชุมชนโดยไม่ต้องเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห ์
บรกิารนี้ได้ก าหนดคุณสมบตัขิองผู้สูงอายุยากจน ไม่มรีายได้ ไม่มผีู้ดูแล เริม่ด าเนินการในปี 
พ.ศ. 2536 โดยรฐัจดัสรรให้เป็นเงนิช่วยเหลอืรายเดอืนๆละ 200 บาท/คน แบบตลอดชพี 
ระยะแรกจดัสรรให ้20,000 คนใชง้บประมาณจ านวน 12 ลา้นบาท (3 เดอืน) และขยายเพิม่ขึน้
เรือ่ยและในปี พ.ศ. 2542 เมื่อประเทศไทยประสบภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิ รฐัไดเ้พิม่เงนิเบีย้ยงัชพี
เป็นเดอืนละ 300 บาท/คน มจี านวนผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพี 400,000 คนใช้งบประมาณ
ทัง้สิน้ 1,101.6 ลา้นบาท เมื่อรฐัมกีารปฎริปูระบบราชการส่งผลใหใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 
ได้มีการโอนภารกิจของบริการเบี้ยยังชีพจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรม
ประชาสงเคราะหเ์ดมิ) ไปใหก้รมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้ าเนินการเบกิจ่ายใหก้ับ
ผูส้งูอายแุทน 
                (5.3) บรกิารประกนัสงัคมส าหรบัผูส้งูอายุ เน่ืองจากสภาพปญัหาดา้นรายไดถ้อืเป็น
ปญัหาหลกัของผูส้งูอายไุทย และบรกิารทีร่ฐัจดัใหผู้สู้งอายุมกัเป็นบรกิารทีมุ่่งช่วยเหลอืผูสู้งอายุ
ทีย่ากจน ขาดการอุปการะและช่วยเหลอืตนเองไม่ได ้ในรปูของการใหส้ิง่ของและบรกิาร และใน
ระยะหลงัเปลีย่นมาในรปูของเงนิในโครงการเบีย้ยงัชพี เมื่อคดิค านวณออกมาเป็นตวัเงนิแลว้จะ
มจี านวนน้อยมากและไม่สามารถกระจายไปยงัผู้สูงอายุได้อย่างทัว่ถึงและเหมาะสมกบัความ
ต้องการของผูสู้งอายุในแต่ละสถานภาพได ้ รฐับาลจงึได้น าความคดิการสรา้งหลกัประกนัโดย
สร้างระบบให้ผู้ที่ก าลงัอยู่ในตลาดแรงงานช่วยกนัออมเพื่อสร้างหลกัประกนัชราภาพส าหรบั
ตนเองและบุคคลภายในกลุ่มเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ไดใ้นระดบัมาตรฐานทีไ่ม่แตกต่างจาก
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เดมิก่อนทีจ่ะกลายเป็นผูไ้ม่ไดท้ างานเนื่องจากความสูงอายุ (มรกต สงิหคะเชนทร,์ 2546; หน้า.
4-5) 

2.4 นโยบายการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดผู้ส้งูอายขุองประเทศไทย 
  ประเทศไทยมนีโยบายเพื่อผูสู้งอายุในปี พ.ศ. 2529 โดยไดม้กีารจดัท าแผนผูสู้งอายุ

แห่งชาตฉิบบัแรก (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2544) ปรชัญาส าคญัของการจดัท าแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ
ฉบบัที่ 1 คอื ผู้สูงอายุเป็นที่เคยท าประโยชน์ให้สงัคม สงัคมจงึต้องท าหน้าที่ตอบแทนบุญคุณ
ของผู้สูงอายุ วตัถุประสงค์ของแผนเน้นที่ผู้สูงอายุโดยตรง เน้นการให้ความรูแ้ละการให้ความ
คุ้มครองผู้สูงอายุด้านร่างกาย จติใจ และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์โดยให้ผู้สูงอายุเขา้มามี
ส่วนร่วมทัง้ในฐานะ “ผูร้บั” และ “ผูใ้ห”้ แก่สงัคม (คณะอนุกรรมการการศกึษาวจิยัและวางแผน
ระยะยาวเกีย่วกบัผูส้งูอาย,ุ 2525; หน้า 1 – 2.) 

  ใน ทางปฏบิตัยิงัไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว ้ขณะที่แผนผูสู้งอายุ
แห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554) เป็นแผนยุทธศาสตรเ์น้นการมสี่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ของสงัคม ตัง้แต่ครอบครวั ชุมชน ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคทอ้งถิน่เขา้มามสี่วน
รว่มรบัผดิชอบดแูลสวสัดกิารผูส้งูอาย ุหากพจิารณาโดยรวมแผนผูส้งูอายุแห่งชาตฉิบบัที ่2 เน้น
บรกิารดา้นสุขภาพมากกว่าบรกิารสวสัดกิารผูสู้งอายุดา้นอื่นๆ ประกอบกบันโยบาย การปฏริูป
ระบบราชการทีเ่น้นการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่ และก าหนดใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบล เขา้มา
มสี่วนร่วมจดัสวสัดกิารผู้สูงอายุในท้องถิ่นมากขึ้น ทศิทางของนโยบายดงักล่าวย่อมส่งผลให้
สวสัดกิารผู้สูงอายุเป็นภารกจิของครอบครวัและชุมชนมากกว่าภาครฐั รฐัพยายามลดบทบาท
ของหน่วยงานลงมาท าหน้าทีเ่พยีงการสนับสนุน ส่งเสรมิบรกิารดา้นวชิาการดา้นก ากบัดูแลมาก
ขึน้ นโยบายสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุไทยไดด้ าเนินการตามหลกัการขององคก์ารสหประชาชาต ิ
ปฏญิญาผูส้งูอายไุทย และแผนผูส้งูอายแุห่งชาตฉิบบัที ่2 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2554) 
  บทสรุปการจดัสวสัดกิารผูสู้งอายุทัง้ 5 ประเทศมปีรชัญาทางตะวนัออกทีเ่หมอืนๆ กนั
คอื การเคารพใหคุ้ณค่าในความเป็นผูสู้งอายุ การให้เกยีรต ิยกย่อง นับถอื โดยเฉพาะการดูแล
สวสัดกิารผู้สูงอายุเป็นเรื่องของลูกหลาน ญาติ ครอบครวัและชุมชน ครอบครวัยงัสามารถท า
หน้าทีก่ารดแูล คุม้ครองสวสัดภิาพใหผู้สู้งอายุ สามารถรองรบัปญัหาของผูสู้งอายุไดเ้ป็นอย่างด ี
และส่งผลให้ปญัหาผู้สูงอายุจงึมไิด้ถูกจดัเป็นปญัหาส าคญัล าดบัต้นๆ ที่รฐัต้องรบัด าเนินการ
เท่ากับปญัหาความยากจน ปญัหายาเสพติดและปญัหาคอร์รปัชัน่ บรกิารที่รฐัจดัให้จงึเป็น
บรกิารแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า โดยนโยบายรฐัจะเขา้แทรกแซงดูแลเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุยากจน
ขาดผูด้แูลบรกิารในสถาบนัของรฐัส่วนใหญ่จะเป็นบรกิารในเมอืงใหญ่ ไม่สามารถกระจายเขา้ถงึ
ผู้สูงอายุที่ยากจนได้อย่างแท้จรงิ ส าหรบัประเทศฮ่องกงและสงิคโปรเ์ป็นประเทศที่มโีครงการ
บรกิารทีต่อบสนองต่อผู้สูงอายุไดห้ลากหลายรูปแบบกว่าประเทศอื่นและเป็นการเลยีนแบบมา
จากประเทศองักฤษ ขณะที่เกาหลแีละไทยจะมทีศิทางนโยบายใกล้เคยีงกนัคอื เน้นการพฒันา
เศรษฐกิจเป็นหลกัมากกว่าการพฒันาสงัคม ส าหรบับรกิารเบี้ยยงัชพีพบว่า ประเทศเกาหล ี
สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทย มกีารจดับรกิารเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุยากจนทัง้สิ้น มเีพียงประเทศ
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มาเลเซยีเพยีงประเทศเดยีวทีไ่ม่มบีรกิารเบีย้ยงัชพี ขอ้สงัเกตพบว่าใน 3 ประเทศไม่มรีายงาน
ประสิทธิภาพของบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่อย่างใด ยกเว้นประเทศไทยที่มีการศึกษา
ประเมนิผลโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ (อภญิญา เวชยชยั,2542) ทีพ่บว่า วธิกีารคดัเลอืกยงัไม่
ถงึกลุ่มเป้าหมายทีแ่ท้จรงิ กลไกการบรหิารจดัการ การตดิตามประเมนิผล การตรวจสอบยงัท า
ได้น้อยมาก ข้อสังเกตประการหนึ่ งคือ บริการเบี้ยยังชีพเป็นเครื่องมือทางอ านาจของ
นักการเมอืงที่ใช้ในการหาเสยีงในการเลอืกตัง้อกีรูปแบบหนึ่งโดยใช้กลไกของรฐั ขอ้สรุปของ
บรกิารเบีย้ยงัชพีทีส่อดคลอ้งกนัทัง้ 4 ประเทศคอื ทุกประเทศต้องด าเนินการโครงการเบีย้ยงัชพี
อย่างระมดัระวงั เพราะเงนิทีใ่ห้กบัผู้สูงอายุอาจจะถูกผูสู้งอายุหรอืสมาชกิในครอบครวัผูสู้งอายุ
น าไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ได้ง่าย การสงเคราะห์ เบี้ยยงัชีพจึงมกัก าหนดไวให้ต ่ามากและยงั
ก าหนดเงื่อนไขการสงเคราะห์ทีค่่อนขา้งเขม้งวด ดงันัน้หลายประเทศจงึมกัจะใช้วธิกีารให้เงนิ
สนบัสนุนกบัผูใ้หบ้รกิารมากกว่าการใหเ้ป็นเงนิแก่ผูสู้งอายุขอ้เสนอแนะของบรกิารเบีย้ยงัชพีคอื 
ควรพจิารณาให้การอุดหนุนผ่านเครอืข่ายชุมชนที่เข้มแขง็และมศีกัยภาพให้ท าหน้าที่ดูแลจดั
สวสัดกิารผูสู้งอายุในชุมชน และปรบัปรุงกลไกการด าเนินงานเบีย้ยงัชพีใหเ้หมาะสม เป็นธรรม
กบัผูส้งูอายยุากจน ขาดผูด้แูลมากขึน้ 
 

  2.5 หน่วยบรกิารของรฐั 
  สวสัดกิารบรกิารผู้สูงอายุทีด่ าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่วนใหญ่จะเป็นภารกจิ

หลกัของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยม์หีน่วยงานดูแลคอื กรมพฒันา
สงัคมและสวสัดกิาร ดงันี้ 

   1) การบรกิารสถานสงเคราะห์คนชรา เป็นบรกิารด้านที่อยู่อาศยัที่จดัให้ผู้สูงอายุที่
ประสบปญัหาความทุกขย์าก เช่นไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยั ไม่มผีูเ้ลีย้งดู โดยรบัชายชราทีอ่ายุ 65 ปีขึน้ไป 
และหญงิชราที่อายุ 60 ปีขึน้ไปบรกิารที่จดัให้จะเป็นบรกิารด้านปจัจยัสี่ประเภทต่างๆ ได้แก่ 
บรกิารรกัษาพยาบาล กายภาพบ าบดั ใหค้ าปรกึษาแนะน า ฯลฯ ปจัจุบนัสถานสงเคราะหข์องรฐั
จ านวน 20 แห่ง กระจายอยู่ทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ประมาณ 
3,000 คน ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ไดโ้อนภารกจิไปใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ดูแล 
จ านวน 13 แห่ง 

   2) ศูนยบ์รกิารสงัคมผู้สูงอายุ เป็นบรกิารให้แก่ผูสู้งอายุ เป็นบรกิารใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่
อยูก่บัครอบครวั มาใชบ้รกิารและกจิกรรมภายในศูนยใ์นลกัษณะเชา้ไป-เยน็กลบั บรกิารทีจ่ดัให้
ภายในศูนย์ เช่น บรกิารตรวจรกัษาโรคกายภาพบ าบดั ให้ค าปรกึษา กิจกรรมเสรมิรายได ้
บา้นพกัฉุกเฉิน ฯลฯ ปจัจุบนัประเทศไทยมศีูนยบ์รกิารทางสงัคมผูสู้งอายุจ านวน 18 แห่งทัว่
ประเทศ สามารถใหบ้รกิารผูสู้งอายุได้ประมาณ 330,000 คน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2546 ได้
โอนภารกจิใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ดแูล จ านวน 11 แห่ง 
            3) ศูนยบ์รกิารผู้สูงอายุในวดัโดยชุมชน เป็นการสนับสนุนให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง โดยวดัหรอืสถาบนัทางศาสนา เช่น มสัยดิ โบสถ์ เป็นต้น 
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เหล่านี้ถอืเป็นศูนยก์ลางในการจดักจิกรรมตามความต้องการของชุมชน เช่น กจิกรรมส่งเสรมิ
รายได้ กิจกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น ปจัจุบนัมกีารตัง้ศูนย์เพื่อ
ให้บรกิารแก่ผู้สูงอายุประมาณ 200 แห่งทัว่ประเทศ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2546 จงึได้โอน
ภารกจิไปใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูด้แูลทัง้หมด 
     
3. แนวคิดการประเมินโครงการ 

  3.1 ความหมายของการประเมนิโครงการ  
  Stufflebeam & Shinkfield (1990, p.3 อา้งใน สุวมิล ตริกานนัท,์ 2543; หน้า 2.) ให ้

ความหมายของการประเมนิโครงการว่า เป็นกระบวนการบรรยายเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบั 
เป้าหมาย การวางแผน การด าเนินการ และผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการตดัสนิใจ
เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื และเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจในสถานการณ์ของโครงการ 

  สมบตั ิ สุวรรณพทิกัษ์. 2531; (หน้า 66-67.) รูปแบบของการประเมนิโครงการ
หมายถงึ กรอบแนวคดิที่ส าคญัเกี่ยวกบัปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ และวธิกีารประเมนิผล 
รปูแบบการประเมนิผลโครงการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 

 1) รูปแบบที่ยดึจุดมุ่งหมายเป็นหลกั กล่าวคอื ในการประเมนิโครงการจะยดึถือ
เป้าหมายหรอืจุดมุ่งหมายเป็นหลกัส าคญั ไดแ้ก่ รปูแบบการประเมนิของไทเลอร์ (Ralph W. 
Tyler) และรปูแบบการประเมนิของแฮมมอนด ์(Hammond) 
 2) รูปแบบทีย่ดึหลกัเกณฑภ์ายนอกเป็นหลกั เป็นรูปแบบทีใ่ช้ตดัสนิคุณค่า ได้แก่
รปูแบบการประเมนิของสครพิเวน (Scriven) และรปูแบบการประเมนิของสเตค (Stake) 
 3) รปูแบบทีย่ดึเกณฑภ์ายในเป็นหลกั ไดแ้ก่ รปูแบบการประเมนิโครงการของสมาคม
ชาวภาคกลางเหนือของอเมรกิา 
 4) รูปแบบทีช่่วยในการตดัสนิใจ เป็นรูปแบบการประเมนิโครงการ ทีช่่วยในการหา
ขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสนิใจของผูบ้รกิารในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ รปูแบบการ
ประเมนิของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam) รูปแบบการประเมนิของมารว์นิ ซ.ี อลัคนิ (Marvin C. 
Alkin) และรปูแบบของการประเมนิของโพรวุส (Provus) 

 รปูแบบในการประเมนิจากนักประเมนิหลาย ๆ คน สรุปได ้7 แนวทาง ดงันี้ รตันะ บวั
สนธ.์ 2541; (หน้า 110). 

 1) การประเมนิเพื่อตรวจสอบกบัวตัถุประสงค์ (Goal Attainment Model) ของ ไทเลอร์
เป็นการประเมนิเพื่อ ตรวจสอบว่า ผลการด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวห้รอืไม่มุ่งเน้นที่
การวัดผลสมัฤทธิท์างการศึกษาที่มขี ัน้ตอนเริม่จากการร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมาย เขียน
จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม ทดสอบก่อน และทดสอบหลงั เปรยีบเทยีบคะแนนจากการทดสอบทัง้ 
2 ครัง้และน ามาปรบัปรงุ 

 2) การประเมนิเพื่อตรวจสอบกบัวตัถุประสงคแ์ละสภาพขา้งเคยีง (Goal and Side 
Effect Attainment Model ของ Cronbach) เป็นการประเมนิเพื่อสรา้งสนเทศในการตดัสนิใจ
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เกี่ยวกบัการปรบัปรุงรายวชิา มกีารประเมนิดา้นอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งมากกว่าการประเมนิของไท
เลอร ์ 

 3) การประเมนิแบบเทยีบผล (Countenance Model) ของ Stake เป็นการประเมนิใน
รปูของ 3 ประเดน็หลกั คอื ปจัจยัเบือ้งต้นหรอืสิง่น า (Antecedence) การปฏบิตั ิ(Transactions) 
และผลลพัธ์ (Outcome) โดยแบ่งวธิกีารเป็น 2 เมตรกิ ประกอบดว้ย การบรรยาย และเมตรกิ
การตดัสนิคุณค่า และใชเ้มตรกิทัง้สองพจิารณาใน 2 ประเดน็คอื 
  3.1) การพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัเบือ้งตน้ การปฏบิตั ิและผลลพัธ ์

  3.2) การพจิารณาความสอดคลอ้งระหว่างสิง่ทีค่าดหวงั และส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ และ
เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากโครงการเป็น 2 แบบคอื  

  การเปรยีบเทยีบสมับูรณ์ (Absolute Comparison) เป็นการน าผลทีไ่ดจ้ากโครงการ
เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานทีก่ าหนดไวล้่วงหน้า 

  การเปรยีบเทยีบสมัพนัธ์ (Relative Comparison) เป็นการน าผลทีไ่ดจ้ากโครงการไป
เปรยีบเทยีบกบัโครงการในลกัษณะเดยีวกนัทีป่ระสบความส าเรจ็ 

 4) การประเมนิความก้าวหน้า และผลสรุป (Formative and Summative Evaluation) 
ของสครปิเวน (Scriven) เป็นการประเมนิโครงการทีแ่ยกเป็น 2 ส่วนคอื 
  4.1) การประเมนิความกา้วหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) 
  4.2) การประเมนิผลสรปุของโครงการ (Summative Evaluation) 

 5) การประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างขัน้ตอนโครงการ (Evaluation of On-going 
Programs in the Public School System) ของโพรวุส (Provus) เป็นการประเมนิทีก่ล่าวถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่างขัน้ตอนต่าง ๆ ของโครงการทีเ่ป็นจรงิ (Actual Program) ซึง่ประกอบดว้ย 
การวางแผน การเตรยีมปจัจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน ผลผลติทีไ่ด้จากโครงการการ
วเิคราะห์การลงทุนและน ามาเปรยีบเทยีบกบั โครงการมาตรฐาน (Standard Criterion 
Program) ถ้าพบว่าไม่สอดคล้องจะพจิารณาหาทางเลอืก 3 ทาง คอืยุตโิครงการ หรอื
เปลีย่นแปลง หรอืกลบัไปเริม่ตน้ใหม่ เมือ่สอดคลอ้งแลว้จงึด าเนินการในกจิกรรมต่อไป 

 6) รปูแบบการประเมนิผลโดยใชร้ปูแบบการประเมนิซพิพ ์ (CIPP Model) (รตันะ บวั
สนธ.์ 2541; หน้า 111-112.) 
          แดเนียล สตฟัเฟิลบมี (Daniel Stufflebeam) และคณะ ซึง่เป็นสมาชกิในสมาคม Phi 
Delta Kappa ทัง้นี้สตฟัเฟิลบมีให้ความหมายของการประเมนิว่า หมายถงึ “กระบวนการ
วเิคราะหเ์พื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจต่อทางเลอืกต่าง ๆ ทีม่อียู่  
          ค าว่า CIPP มาจากค าย่อของส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการที่จะท าการประเมนิ 
ไดแ้ก่ 
 C (context evaluation) คอื การประเมนิสภาวะแวดลอ้มของโครงการ ซึง่หมายถงึ การ
ประเมนิเกี่ยวกบัสิง่ที่จะเป็นส่วนส าคญัในการช่วยก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ เป็นสิง่ที่อยู่
ภายนอกโครงการแต่มผีลต่อความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของโครงการ ไดแ้ก่ ความต้องการของชุมชน 
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และ กลุ่มเป้าหมายที่จะรบับรกิารจากโครงการ จ านวนประชาชน กระแสทศิทางของสงัคมและ
การเมอืง สภาพเศรษฐกิจและปญัหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดบับนและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
 I (Input Evaluation) คอื การประเมนิปจัจยัน าเขา้ของโครงการ หมายถงึ การประเมนิ
ทรพัยากรที่จ าเป็นส าหรบัการน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ ก าลงัคนหรอืจ านวนบุคคลที่ต้อง
ใช้งบประมาณและแหล่งเงนิทุนสนับสนุน วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารสถานที่ เครื่องมอื และ
ครุภณัฑ์ การประเมนิปจัจยัน าเข้าจะช่วยในการพจิารณาตดัสนิใจว่าโครงการนัน้ ๆ มคีวาม
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏบิตัทิี่จะท าให้วตัถุประสงค์ของโครงการบรรลุหรอืไม่และช่วย
ใหเ้กดิการวางแผนการจดักจิกรรมของโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม 
 P (Process Evaluation) คอื การประเมนิกระบวนการด าเนินงานของโครงการ เป็นการ
ประเมนิเกีย่วกบัวธิกีารจดักจิกรรมของโครงการ การน าปจัจยัน าเขา้มาใชเ้หมาะสมมากน้อยเพยีงไร 
เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนหรอืไม่ กจิกรรมีจ่ดัขึน้จะก่อใหเ้กดิการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการหรอื
มอุีปวรรคใด ๆ เกดิขึน้ เพื่อทีจ่ะได้น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงกระบวนการด าเนินงานใหร้ดักุมมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 P (Product Evaluation) คอื การประเมนิผลผลติของโครงการ เป็นการประเมนิ
เกี่ยวกับผลที่ได้รบัทัง้หมดจากการด าเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการทีก่ าหนดไวห้รอืไม่ การประเมนิผลผลติจะมกีารน าไปเปรยีบเทยีบกบั
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไวท้ีจ่ะเป็นตวับ่งชีค้วามส าเรจ็หรอืลม้เหลวของโครงการ การประเมนิ
ในส่วนนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการตดัสนิใจปรบัปรุงขยายโครงการน าไปใชต่้อเนื่องต่อไป และเพื่อ
ลม้เลกิโครงการ 

 7) แนวคดิ ศูนยก์ลางเพื่อการศกึษา ในการประเมนิผลโครงการ (Center for the 
Study of Evaluation Approach) ของ มารว์นิ ซ.ี อลัคนิ (Marvin C. Alkin.1969) ไดเ้สนอรปูแบบ
การประเมนิ เรยีกว่า  CSE (Center for the study of Evaluation Approach) จุดเน้นของการ
ประเมนิตามแนวคดิของมารว์นิ ซ.ี อลัคนิ คอื การประเมนิเพื่อการตดัสนิใจ มารว์นิ ซี. อลัคนิ 
ได้ให้ความหมายของการประเมนิว่า เป็นกระบวนการก าหนดขอบเขตของสิง่ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การตดัสนิใจ การเลอืกขอ้มลูข่าวสารทีเ่หมาะสม การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
เพื่อน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกแนวทางที่
เหมาะสมกบัการด าเนินงานของโครงการ 
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4. แนวคิดการประเมินโครงการของ ไทเลอร ์ 
           รูปแบบหรอืแบบจ าลองของการประเมนิโครงการใหญ่ ๆ มกัจะถูกน ามาใช้ในการ
ประเมินโครงการ โดยรูปแบบที่มนี ามาใช้ในการประเมินโครงการจ่ายสวสัดิการเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอายจุะใชร้ปูแบบการประเมนิของ ไทเลอร ์ 
              4.1 รปูแบบการประเมนิทีย่ดึจดุมุง่หมาย (Goal-Based Model) 

   ไทเลอร ์ พฒันารปูแบบการประเมนิแบบทีย่ดึจุดมุ่งหมาย จากแนวคดิว่าการกระท า
ใดย่อมมวีตัถุประสงค์ทีช่ดัเจน หรอืถ้าไม่ชดัเจนผู้เกี่ยวขอ้งก็ต้องอภปิรายหาขอ้สรุปจนชดัเจน
ก่อน รูปแบบนี้คดิขึน้จงึใช้เพื่อศกึษาความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ โดยมขีัน้ตอนส าคญั 5 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
       1) เขยีนวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมใหช้ดัเจน สามารถวดัไดจ้ากวตัถุประสงคท์ีอ่ยู่
ในระดบักวา้งหรอืเป็นนามธรรมมากกว่า 
       2) ก าหนดเนื้อหา สถานการณ์ทีแ่สดงถงึการบรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งชดัเจน 
       3) เลอืกพฒันาหรอืสรา้งเครือ่งมอืวดัผล 
       4) ใชเ้ครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
       5) ประเมนิผลโดยการเปรยีบเทยีบขอ้มลูวตัถุประสงค ์
           จากแนวคิดขัน้ตอนรูปแบบการประเมินของไทเลอร์  จะเน้นความชัดเจนของ
วตัถุประสงค์ ซึ่งมจีุดเด่นคอืมคีวามสะดวกและชดัเจนในการประเมนิ แนวคดินี้ยงัมอีทิธพิลมา
จนถึงปจัจุบัน เพราะประเมินเปรียบเทียบกันได้ และง่ายต่อการน าไปใช้ ถ้าได้ก าหนด
วตัถุประสงคไ์วช้ดัเจน อย่างไรกต็ามถ้าวตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจนกจ็ะมปีญัหาในการประเมนิ หรอื
ถ้าวตัถุประสงคไ์ม่ชดัเจนแล้วกย็งัประสบปญัหาเรื่องการก าหนดเกณฑท์ี่ใชเ้ปรยีบเทยีบว่าเป็น
เกณฑม์าตรฐานไดร้บัการยอมรบัหรอืไม ่เนื่องจากยงัมคีวามเป็น อตันัยหรอื อตัวสิยั (ส าราญ มี
แจง้. 2544, การประเมนิโครงการทางการศกึษา, หน้า. 112 - 114) 
 



 41 

 
ภาพประกอบ 3 รปูแบบการประเมนิโครงการทีย่ดึจดุมุ่งหมายของไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) 
         ทีม่า : ส าราญ มแีจง้. (2544), การประเมนิโครงการทางการศกึษา, น. 115 

จากรปูแบบเปรยีบเทยีบก่อนประเมนิโครงการและหลงัประเมนิโครงการว่าแตกต่างกนั
อย่างไร และมผีูสู้งอายุทีไ่ดร้บัสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีตามทีก่ าหนดน าผลของการเปรยีบเทยีบการ
จา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายมุาศกึษาเพื่อท าการแกไ้ขปรบัปรงุต่อไป 
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ใชต่้อไป 

 

การประเมนิผล 
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5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
  นภาพร ชโยวรรณ (2531 : บทคดัย่อ) ท าการศกึษาสภาวะเศรษฐกจิและรายไดข้อง
ผูสู้งอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มกัประสบปญัหาเกี่ยวกบัการเงนิ (รอ้ยละ 39) รองลงมาคอื
ปญัหาเกี่ยวกบัสุขภาพ (รอ้ยละ 34) และปญัหาสุขภาพจติ (รอ้ยละ 13) และมเีพยีงรอ้ยละ 11 
เท่านัน้ทีไ่ม่มปีญัหา ซึง่ทัง้เพศชายจะมปีญัหามากกว่าเพศหญงิ และผูสู้งอายุในชนบทมปีญัหา
ทางการเงนิมากกว่าผูสู้งอายุในเมอืง โดยผูสู้งอายุรอ้ยละ 48 มรีายไดส้่วนใหญ่จากบุตร รอ้ยละ 
28 มาจากการท างานของตนเอง รอ้ยละ 8 มาจากเงนิออม และรอ้ยละ 2 มาจากเงนิบ านาญ 
   

  ผลการศกึษาพบว่าบรกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเป็นการกระจายบรกิารและรายได้ไปสู่
ประชากรทีส่มควรได้รบัการช่วยเหลอื ซึ่งเป็นทางเลอืกใหม่และเป็นบรกิารขัน้พื้นฐาน รวมทัง้
เป็นหลกัประกนัใหผู้ส้งูอายทุีช่ราภาพและช่วยตนเองไมไ่ด ้ผลการศกึษาพบว่า เกณฑค์ุณสมบตัิ
ผูส้งูผูอ้ายทุีก่ าหนดไวเ้หมาะสมแต่เกณฑจ์ านวนเงนิทีใ่หผู้ส้งูอายไุมเ่หมาะสม การบรหิารจดัการ
โครงสรา้งในส านักประชาสงเคราะหจ์งัหวดัพบว่า งานบรกิารเบี้ยยงัชพีท าใหเ้จา้หน้าที่มภีาระ
เพิม่ขัน้ ไมม่โีครงสรา้งบุคลากรมารองรบักบัปรมิาณงานและส่งผลใหเ้จา้หน้าทีไ่ม่สามารถก ากบั
ดูแลหรอืตดิตามขอ้มูลในพื้นที่ใหเ้ป็นปจัจุบนัได ้นโยบายของจงัหวดัให้ความส าคญักบับรกิาร
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ แต่ใน ทางปฏิบตัไิด้รบัความร่วมมอืสนับสนุนน้อยทัง้จากหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชนในพืน้ที ่ 

  ขอ้เสนอแนะของการศกึษาคอื ดา้นนโยบาย ควรเน้นการพฒันาความรูเ้พิม่เติม่ในงาน
สวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์แก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการคดัเลอืกให้สามารถ
พิจารณาตัวชี้วดัที่อยู่ในข่ายได้รบัการช่วยเหลือทุกกลุ่มที่อยู่ในชุมชนได้เอง นโยบายการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานควรถูกก าหนดให้เป็นมาตรการระหว่างกระทรวง ทบวง กรม 
ตลอดจนการพจิารณาร่วมกนักบัภาคเอกชนอื่นๆ ที่ปฎิบตัหิน้าที่สอดคล้อง เกื้อกูลและอยู่ใน
พืน้ทีเ่ดยีวกนัใหไ้ดร้บัประโยชน์ร่วมกนัมากทีสุ่ด รวมทัง้การผลกัดนัใหบ้รกิารเบีย้ยงัชพีถอืเป็น
มาตราหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานทัง้ในด้านสิทธิและการ
คุม้ครองสวสัดภิาพตลอดจนการจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่ผูสู้งอายุ ดา้นการด าเนินงาน ควรมี
การทบทวนตรวจสอบความเหมาะสมการจดัสรรบรกิารเบีย้ยงัชพี โดยค านึงถงึเสถยีรภาพทาง
เศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม ควรมกีารทบทวนบทบาทของคณะกรรมการศูนย ์ในเรื่องการ
คดัเลอืก โดยก าหนดให้ต้องจดัท ารายชื่อผู้สูงอายุที่ได้ร ับเงนิปิดประกาศไว้ให้ทุกคนในชุมชน
รบัทราบ 

  Hugo Greame (2542 : บทคดัย่อ) ไดก้ล่าวไวเ้กี่ยวกบับทบาทของผูสู้งอายุในชุมชน
และในท้องถิน่ว่าผู้สูงอายุสามารถมบีทบาทในการพฒันาและอ านวยประโยชน์ให้แก่ครอบครวั 
ชุมชน และมคีุณค่าในฐานะที่เป็นทรพัยากรของประเทศได้ แมผู้้สูงอายุจะมสีภาวะต้องพึ่งพงิ
เนื่องจากสุขภาพร่างกายก็ตามในประเทศที่การพฒันาอยู่ในระดบัต ่าจะมองนโยบายเกี่ยวกบั
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ผูสู้งอายุว่าเป็นนโยบายที่มคีวามส าคญัน้อยและไม่มกีารเร่งพฒันาเพราะเป็นการขดัขวางการ
เปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่ความทนัสมยัและการเตบิโตทางเศรษฐกจิและยงัมองว่ าผู้สูงอายุเป็น
ทรพัยากรในกระบวนการพฒันาในฐานะเป็นแรงงานส ารอง และผูสู้งอายุยงัเป็นผูท้ีม่สีถานภาพ
ทีล่า้หลงัต่อการพฒันา ทัง้ทีจ่รงิแลว้ผูส้งูอายุสามารถมสี่วนร่วมในกจิกรรมทีค่นหนุ่มสาวยา้ยถิน่
ออก และมชี่องว่างใหผู้ส้งูอายสุามารถมบีทบาทเป็นผูน้ าของทอ้งถิน่ได ้บทบาทของผูสู้งอายุใน
ระดบัชุมชนและทอ้งถิน่อกีบทบาทหนึ่งคอื การด ารงรกัษาและสบืทอดศลิปวฒันธรรมทีม่คีุณค่า
ให้ตกทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป ทัง้ ในด้านภาษาศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศลิปวฒันธรรมของประเทศ ชุมชนจงึไม่ควรมองผู้สูงอายุเป็นทรพัยากรและแรงงานทีไ่ม่ได้รบั
คา่จา้งเท่านัน้ 

 อภญิญา เวชยชยั (2542 : บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง การศกึษาโครงการกองทุนส่งเสรมิ
สวสัดกิารผูส้งูอายุและครอบครวัในชุมชนโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ วตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิ
การจดัสวสัดกิารสงัคมในโครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีให้แก่ผู้สูงอายุ สภาพปญัหาของการ
ด าเนินโครงการ ผลการศกึษาพบว่า ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในแต่ละหมู่บา้นแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจน อายุมาก มบีุตรหลานดูแล และไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ล าพงั 
ครอบครวัเกื้อกูลด ีมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัคณะกรรมการหมู่บา้น เป็นกลุ่มที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีมาก
ทีสุ่ด 2. กลุ่มผูส้งูอายทุีย่งัอยูก่บับุตรหลาน ไมย่ากล าบาก ฐานะปานกลาง จะเป็นกลุ่มญาตสินิท 
บดิามารดาของคณะกรรมการหมู่บา้นหรอื ก านันผูใ้หญ่บา้นจะไดร้บัเป็นล าดบัที ่2 และ 3. กลุ่ม
ผูส้งูอายุทีย่ากจน ทุกขย์าก ไรญ้าตขิาดมติรจ านวนมาก อยู่ล าพงัคนเดยีว เขา้ไม่ถงึบรกิารของ
รฐั ไม่มสี่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน มเีพื่อนบ้านคอยช่วยเหลอืดูแล เป็นกลุ่มที่ได้รบัเบี้ยยงัชพี
น้อยทีสุ่ด 

  ผลการศกึษาปญัหาในกระบวนการเบกิจ่ายเบี้ยยงัชพี ยงัมคีวามไม่เป็นธรรมเกดิขึน้
ในกระบวนการจดัการ เช่น จ านวนเงนิและระยะเวลาในการโอนเงินไม่แน่นอน การถูกหกัเงนิ
เบี้ยยงัชพีให้เป็นค่าพาหนะหรอืค่าตอบแทนแก่ผูน้ าหรอืกรรมการที่ไปรบัเงนิมาให้ การถูกหกั
เงนิเบีย้ยงัชพีใหเ้ป็นค่าพาหนะหรอืค่าตอบแทนแก่ผูน้ าหรอืกรรมการทีไ่ปรบัเงนิมาให ้การขาด
ความรูค้วามเข้าใจในการเปิดบญัช ีธนาคารในชื่อตนเอง จนส่งผลให้ไม่มโีอกาสตรวจสอบถึง
ความเป็นธรรมและความโปร่งใสในกระบวนการด าเนินงาน และการขาดระบบสนับสนุนด้าน
ระบบขอ้มลูขา่วสาร 

  มรกต สงิหะคเชนท ์(2542 : บทคดัย่อ) ไดม้กีารศกึษาวจิยัประเมนิผลการสงเคราะห์
เบีย้ยงัชพีส าหรบัผูส้งูอายจุากกรมประชาสงเคราะห ์วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการด าเนินงาน 
4 ด้าน คอื สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ กรอบปจัจยัที่เกี่ยวกบัทรพัยากร
รวมทัง้ปจัจยัเบือ้งตนของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลผลติของโครงการ 

  ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ(2545 : บทคดัย่อ; หน้า 43-44.) ศกึษาเรื่อง “รายงานการ
ส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545” ผลการศึกษาดงักล่าว พบว่า รฐับาลและ
เอกชนได้จดับรกิารสวสัดกิารสงัคมส าหรบัผู้สูงอายุ เช่น สถานสงเคราะห์คนชรา บตัรสุขภาพ 
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บตัรประจ าตวัผูส้งูอาย ุบรกิารเบีย้ยงัชพีส าหรบัผูส้งูอายทุีย่ากจน การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ 
เป็นตน้ เมือ่พจิารณาความตอ้งการการช่วยเหลอืจากรฐับาล พบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 
82.9 ต้องการมบีตัรประจ าตวัผูสู้งอายุเพื่อใชใ้นการรกัษาพยาบาลฟร ีรอ้ยละ 74.1 ต้องการเขา้
ร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ร้อยละ 70.4 ต้องการมีบัตรสุขภาพเพื่อลดหย่อนค่า
รกัษาพยาบาลยงัมผีูส้งูอายอุกีรอ้ยละ 24.4 ทีต่อ้งการพกัอาศยัในสถานสงเคราะหค์นชราของรฐั 
และรอ้ยละ 18.4 ต้องการพกัอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะหค์นชราของเอกชน ผูสู้งอายุทีอ่ยู่นอก
เขตเทศบาลต้องการให้รฐับาลช่วยเหลือในทุกๆ ด้านมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมื่อ
พจิารณาเปรยีบเทียบสดัส่วนความต้องการช่วยเหลือจากรฐับาลของผู้สูงอายุในภาคต่างๆ 
พบว่าผู้สูงอายุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต้องการให้รฐับาลช่วยเหลอืแทบทุกด้านมากที่สุด 
โดยเฉพาะในเรือ่งการขอมบีตัรประจ าตวัผูส้งูอายุ 
   การใชบ้รกิารสวสัดกิารต่างๆ ที่รฐัจดัให้กบัผูสู้งอายุนัน้ พบว่า ส่วนใหญ่รอ้ยละ 74.1 
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีจากทางราชการ โดยสดัส่วนผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในเขตชนบทไดร้บัเบีย้ยงัชพีจากทาง
ราชการมากกว่าในเขตเทศบาล (รอ้ยละ 79.0 และ 63.0 ตามล าดบั) ผูสู้งอายุรอ้ยละ 52.8 มกีาร
ใชบ้รกิารจากบตัรประจ าตวัผูสู้งอายุ โดยผูสู้งอายุที่อยู่ในเขตชนบทมสีดัส่วนการใช้บรกิารจาก
บตัรประจ าตวัผู้สูงอายุมากกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 61.3 และ 33.9 ตามล าดบั) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูงอายุได้รบัเบี้ยยงัชีพจากทาง
ราชการมากทีสุ่ดรอ้ยละ 81.0 ส าหรบักรุงเทพมหานครมผีูสู้งอายุทีใ่ชบ้รกิารสวสัดกิารต่างๆ ที่
รฐัจดัให้ส าหรบัผู้สูงอายุน้อยกว่าภาคอื่นๆ คือ ร้อยละ 14.1 มกีารใช้บริการบัตรประจ าตัว
ผูสู้งอายุรอ้ยละ 17.1 ใชบ้รกิารโครงการบตัร 30 บาทรกัษาทุกโรค และรอ้ยละ 54.4 ไดร้บัเบีย้
ยงัชพีจากทางราชการ 
   ระพพีรรณ ค าหอมและคณะ (2547 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษารายงานการวจิยัเรื่อง 
“โครงการการประเมนิการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีส าหรบัผูสู้งอายุ” มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
การศกึษาประเมนิกระบวนการ วธิกีาร ขัน้ตอนการด าเนินงานของโครงการ ความต้องการของ
ผูสู้งอายุ ความพรอ้มและกลไกการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลต่อการด าเนินงาน
โครงการ วธิกีารศึกษา เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณควบคู่กบัเชงิคุณภาพ การวจิยัเชงิปรมิาณใช้
วธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ  
  ผลการศกึษาพบว่า เกณฑก์ารคดัเลอืกเบี้ยยงัชพียงัไม่เหมาะสม คุณสมบตัขิองผู้รบั
เบี้ยยงัชพีไม่ตรงกบัเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ ขาดกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานเบี้ยยงัชพีที่ชัดเจน 
กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าจ านวนเงนิทีไ่ด ้(300 บาท) น้อยเกนิไป ไม่ครอบคลุม ทัว่ถงึ และเป็นธรรม
กบัผู้สูงอายุที่เดือดร้อน ขัน้ตอนการจ่ายเงนิเบี้ยยงัชีพเป็นไปอย่างตรงเวลาผู้สูงอายุได้เงนิ
ครบถว้น การถ่ายโอนเบีย้ยงัชพีใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบล ดแูลพบว่า ผูส้งูอายุสามารถเขา้ถงึ
บรกิารนี้ได้มากขึ้น สะดวกไปรบัได้ด้วยตนเองเสยีค่าใช้จ่ายน้อยลง ความพรอ้มขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลขึน้อยูก่บัความตระหนกัและการใหค้วามส าคญัดา้นสวสัดกิารผูสู้งอายุของผูน้ า
องค์การบรหิารส่วนต าบล รายได้ จ านวนของบุคลากรที่แตกต่างกันรายงานการวิจยัได้ ให้
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ขอ้เสนอแนะในการพฒันาโครงการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีส าหรบัผูสู้งอายุและเป็นส่วน
หน่ึงในการน าไปสู่ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อความต้องการบรกิารสวสัดิการผู้สูงอายุในเขต
ชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการบรกิารสวสัดกิารผูส้งูอายใุนชนบท 
            ทีม่า : ระพพีรรณ ค าหอม และคณะ (2547).  ปจัจยัทีม่ผีลต่อความตอ้งการบรกิาร
สวสัดกิารสงัคมของผูส้งูอายุในเขตชนบท, น. 106. 
 
 
  

รายได ้(มาก) 

รายได ้(น้อย) 

การออกก าลงักาย (มาก) 

การตรวจสขุภาพ (ประจ า) 

 
ตอ้งการบรกิารดา้นการศกึษา เรยีนรู ้(มาก) 

ตอ้งการบรกิารเพื่อชว่ยเหลอืคณุภาพชวีติ (มาก) ไดแ้ก่ 
บตัรทอง 30 บาท การฝึกอาชพี เบีย้ยงัชพี ศนูยบ์รกิาร
ผูส้งูอายุในวดั ฌาปนกจิสงเคราะห ์

บรกิารทีเ่หมาะสมกบัผูย้งัชพีมศีกัยภาพทางร่างกาย (มาก) 
ไดแ้ก่ การศกึษาเรยีนรู ้การฝึกอาชพี งานทีส่รา้งรายได ้ที่
ออกก าลงักาย 

ตอ้งการบรกิารส าหรบัผูม้สีขุภาพแขง็แรง (มาก) ไดแ้ก่ ที่
ออกก าลงักาย และศนูยบ์รกิารผูส้งูอายุในวดั 

ตอ้งการทีอ่อกก าลงักาย (มาก) 

อายุ (น้อย) 



บทท่ี 3 
สภาพทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิแทน 

 
            ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ : ศกึษาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก ผู้ศกึษาวจิยัไดก้ล่าวถงึประวตัคิวามเป็นมา สภาพพืน้ที ่
ประชากร สภาพเศรษฐกจิ สภาพปญัหาสาเหตุของปญัหา การพฒันางบประมาณ และ แนวโน้ม
การพฒันาชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 7 หวัขอ้ ดงันี้ 

 
 1. ประวตัคิวามเป็นมา  
       ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
 2. สภาพพืน้ทีต่ ัง้ 
                2.1 ลกัษณะทีต่ ัง้ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
       2.2 ภมูปิระเทศขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
 3. ประชากร 
       3.1 จ านวนประชากรผูส้งูอายุ 
       3.2 ศกัยภาพของชุมชนและพืน้ที่ 
 4. สภาพเศรษฐกจิรายไดป้ระชากร 
                4.1 รายไดโ้ดยเฉลีย่ของประชากร 
 5. สภาพปญัหา และสาเหตุของปญัหา 
                ปญัหาทีเ่กดิผลกระทบต่อคนในชุมชน 
 6. การพฒันางบประมาณ 
      6.1 การแกไ้ขปญัหาความยากจน 
               6.2 การด าเนินชวีติตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
               6.3 ผลติภนัฑใ์นชุมชน และทอ้งถนิ กลุ่มอาชพี 
               6.4 กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ 
               6.5 กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง 
 7. แนวโน้มการพฒันาชุมชน 
               7.1 การก าหนดกจิกรรมในต าบลโพธิแ์ทน 
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  1. ประวติัความเป็นมา ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิแทน 
 ต าบลโพธิแ์ทน แต่เดมินัน้มตี้นโพธิต์้นหน่ึงซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถอืสกัการะ

เป็นอย่างมาก เพราะเชื่อว่ามสีิ่งศักดิส์ ิทธิค์ุ ้มครองอยู่ ต่อมาต้นโพธิด์ ังกล่าวตายลง ท าให้
ชาวบา้นเสยีดายเป็นอย่างมาก จงึได้ปลูกต้นโพธิต์้นใหม่ขึน้แทนที่ต้นเก่าทีต่ายไป ชาวบา้นจงึ
เรยีกว่า “โพธิแ์ทน” และต่อมาจงึได้เรยีกพืน้ที่น้ีว่า โพธิแ์ทน มาจนถงึปจัจุบนั  นวภรณ์ ล าใย. 
(2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, หน้า 1. 

 
   2.  สภาพพื้นท่ีตัง้ 

        2.1 ลกัษณะท่ีตัง้ 
   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน  เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ตัง้อยู่เลขที ่109  
หมูท่ี ่4 ต าบลโพธิแ์ทน  อ าเภอองครกัษ์  จงัหวดันครนายก อยูท่างทศิเหนือของอ าเภอองครกัษ์  
อยู่ห่างจากอ าเภอองครกัษ์ ประมาณ 15  กโิลเมตร มเีนื้อทีร่วม 42 ตารางกโิลเมตร หรอื 
23,076 ไร่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ไดร้บัการยกฐานะเป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เมื่อวนัที่ 23กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจดัตัง้องค์การ
บรหิารส่วนต าบลลงวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 มฐีานะเป็นนิตบิุคคลและเป็นราชการบรหิาร
ส่วนท้องถิน่ นวภรณ์ ล าใย. (2553). รายงานการพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, 
หน้า 2. 

        2.2 ภมิูประเทศ 
           สภาพโดยทัว่ไปพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่รมิชายคลองระดบัน ้าขึน้สูงในช่วงฤดู
ฝนท าให้เกิดภาวะน ้ าท่วม และการที่ต าบลโพธิแ์ทนมีพื้นที่ราบลุ่มนัน้จึงเหมาะแก่การท า
การเกษตร ลกัษณะดนิเป็นดนิปนทรายและดนิเหนียวมคี่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4 -
4.5 สภาพพืน้ทีส่ามารถปลูกขา้วนาหว่าน ไมผ้ล พชืผกั ไร่นาสวนผสม และทีอ่ยู่อาศยั นวภรณ์ 
ล าใย. (2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, หน้า 2. 
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 3. ประชากร 
           มปีระชากรทัง้สิน้  4,405  คน  แยกเป็นชาย  2,172  คน  เป็นหญงิ  2,233  คน  แยก
เป็นหมูบ่า้น  ดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 ประชากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
 

 
ต าบล/หมู่บ้าน 

 
ชาย 

 
หญิง 

 
รวม 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่1 

 
397 

 
421 

 
818 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่2 

 
98 

 
89 

 
187 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่3 

 
428 

 
422 

 
850 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่4 

 
288 

 
295 

 
583 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่5 

 
142 

 
177 

 
319 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่6 

 
109 

 
116 

 
225 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่7 

 
219 

 
192 

 
411 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่8 

 
150 

 
165 

 
315 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่9 

 
336 

 
356 

 
692 

 
รวม 

 
2,172 

 
2,233 

 
4,405 

 
           ทีม่า : กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2553). ขอ้มลู จปฐ ขอ้มลู กชช.2ค. 
สบืคน้เมือ่ 15 กรกฎาคม 2554. http://www.cdd.go.th/intro/index.htm 
 
 
 

http://www.cdd.go.th/intro/index.htm
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   3.1 ประชากรผูส้งูอาย ุ
ตาราง 5 จ าแนกจ านวนประชากรผูส้งูอายตุามรายหมูบ่า้น 
 

 
ต าบล/หมู่บ้าน 

 
ชาย 

 
หญิง 

 
รวม 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่1 

 
40 

 
79 

 
119 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่2 

 
7 

 
16 

 
23 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่3 

 
38 

 
56 

 
94 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่4 

 
25 

 
31 

 
56 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่5 

 
22 

 
20 

 
42 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่6 

 
12 

 
17 

 
29 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่7 

 
19 

 
30 

 
49 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่8 

 
20 

 
28 

 
48 

 
โพธิแ์ทน/ หมู่ที ่9 

 
30 

 
40 

 
70 

 
รวมประชากร
ผูส้งูอายทุัง้หมด 

 
 

213 

 
 

317 

 
 

530 
 
           ที่มา : องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน. (2553). รายงานบญัชรีายชื่อผู้สูงอายุ. 
อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก.ไมร่ะบุเลขหน้า. 
 
           จากตาราง 5 จะเหน็ไดว้่าจ านวนประชากรผูสู้งอายุจ าแนกตามรายหมู่บา้นนัน้ จะเหน็
ว่ากลุ่มประชากรผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มากกว่าเพศชาย โดยผู้สูงอายุเพศหญงิจะมี
จ านวนทัง้หมด 317 คน และเพศชายจะมจี านวน 213 คน รวมจ านวนประชากรผูสู้งอายุทัง้หมด 
530 คน 
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  3.1 ศกัยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

             3.1.1 พืน้ที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนลกัษณะเป็นที่ราบลุ่มมแีหล่งน ้าตาม
ธรรมชาตเิหมาะแก่การเกษตรแบบผสมผสาน 

     3.1.2 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ผลผลิตจาก
การเกษตร จงึเอือ้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแปรรปู และผลผลติอื่นๆ 
              3.1.3 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน มกีารรวมกลุ่มของประชาชนมากขึน้ การ
ใหค้วามรว่มมอืในการพฒันามคีวามสามคัค ีการมสี่วนร่วมทางการเมอืง มคีวามเป็นอยูเ่รยีบ
งา่ยเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ใจบุญ ปญัหาอาชญากรรมมน้ีอย 
 
กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานท่ีดี 

1.  การสรา้งความโปร่งใส  อบต.ด าเนินการดงันี้ 
   -  โครงการพฒันาหอกระจายขา่วและเสยีงตามสาย 
   -  โครงการอนิเตอรเ์น็ตต าบล 
 

2.  ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน 
   -  โครงการเวทปีระชาคมชาวบา้นต าบลโพธิแ์ทน 
   -  โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธก์ารเลอืกตัง้ 
   -  โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิ 

3.  การสรา้งประสทิธภิาพในการบรหิารงาน 
   -  โครงการพฒันาศกัยภาพในการท างานของบุคลากร 
   -  โครงการส ารวจขอ้มลูดา้นสวสัดกิารและการพฒันาในเขต  อบต.เพื่อ
น าไปจดัท าขอ้มลูแผนพฒันาต าบลและแผนพฒันา  3  ปี (ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555) 

4.  อื่น ๆ 
   -  โครงการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีแก่สตร ี
   -  โครงการควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อ 
   -  โครงการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีแก่สตร ี
   -  โครงการควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อ 
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  จ าแนกประชากรทีอ่าศยัอยูจ่รงิ จ านวน 950 ครวัเรอืน 3,659 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 
จ านวน 1,815 คน และเพศหญงิ จ านวน 1,844 คน จดัแยกเป็นรายหมูบ่า้น ดงัตาราง 6 
 
ตาราง 6 จ าแนกประชากรทีอ่าศญัอยูจ่รงิ โดยจดัเป็นรายหมูบ่า้น 
 

 
ช่ือบ้าน 

 
หมู่ท่ี 

จ านวนครวัเรือน
ทัง้หมด  

จ านวนรวมประชากรทัง้หมด 
ชาย หญิง รวม 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้

 
1 

 
178 

 
329 

 
328 

 
657 

 
บา้นคลอง 15 

 
2 

 
38 

 
65 

 
60 

 
125 

 
บา้นมหาวงษ์ 

 
3 

 
159 

 
333 

 
341 

 
674 

 
บา้นโพธิแ์ทน 

 
4 

 
132 

 
280 

 
291 

 
571 

บา้นลานสะ
เอด็ 

 
5 

 
89 

 
152 

 
169 

 
321 

บา้นปากแบน  
6 

 
46 

 
91 

 
97 

 
188 

บา้นเขมรฝ ัง่
เหนือ 

 
7 

 
90 

 
168 

 
153 

 
321 

บา้นองพาด  
8 

 
72 

 
124 

 
139 

 
263 

บา้นคลองตน้
ตาล 

 
9 

 
146 

 
273 

 
266 

 
539 

 
รวม 

 
950 

 
1,815 

 
1,844 

 
3,659 

 

 
           ทีม่า : กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2553). ขอ้มลู จปฐ ขอ้มลู กชช.2ค. 
สบืคน้เมือ่ 15 กรกฎาคม 2554. http://www.cdd.go.th/intro/index.htm 
 
 
 

http://www.cdd.go.th/intro/index.htm
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  จ านวนประชากรที่อาศยัอยู่จรงิ ณ วนัส ารวจ จ าแนกตามช่วงอายุจากผลการจดัเก็บ
ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานระดบัต าบล (จปฐ.2) ปีพ.ศ. 2553 ต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์ 
จงัหวดันครนายก ดงัตาราง 7 

 
ตาราง 7 แสดงจ านวนประชากรทีอ่าศยัอยูจ่รงิ 
 

 
ช่วงอายปุระชากร 

จ านวนเพศชาย 
(คน) 

จ านวนเพศหญิง 
(คน) 

จ านวนรวมคน 
(คน) 

 
น้อยกว่า 1 ปีเตม็ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 ปีเตม็ – 2 ปี 

 
27 

 
23 

 
50 

 
3 ปีเตม็ – 5 ปี 

 
56 

 
62 

 
118 

 
6 ปีเตม็ – 11 ปี 

 
142 

 
129 

 
271 

 
12 ปีเตม็ – 14 ปี 

 
82 

 
86 

 
168 

 
15 ปีเตม็ – 17 ปี 

 
90 

 
100 

 
190 

 
18 ปีเตม็ – 25 ปี 

 
210 

 
199 

 
409 

 
26 ปีเตม็ – 49 ปีเตม็ 

 
719 

 
736 

 
1,455 

 
50 ปีเตม็ – 60 ปีเตม็ 

 
244 

 
231 

 
475 

 
มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 

 
244 

 
276 

 
520 

 
รวมทัง้หมด 

 
1,815 

 
1,844 

 
3,659 

 
           ทีม่า : กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2553). ขอ้มลู จปฐ ขอ้มลู กชช.2ค. 
สบืคน้เมือ่ 15 กรกฎาคม 2554. http://www.cdd.go.th/intro/index.htm 
 

http://www.cdd.go.th/intro/index.htm
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4. สภาพทางเศรษฐกิจ และรายได้ประชากร  
   การใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีข่องต าบลโพธิแ์ทน พืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์ประมาณ 21,387 ไร ่
หรอืประมาณ รอ้ยละ 94% ส่วนใหญ่ใชพ้ืน้ทีใ่นการท านา ท าต้นไม ้เลีย้งสตัว ์และเพาะเหด็ ดงั
ตาราง 8 
ตาราง 8 แสดงสภาพทางเศรษฐกจิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
 

 
ประเภทของการรบัประโยชน์ 

 
จ านวนไร่ 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
ท านา 

 
19,866 

 
92.88 

 
เลีย้งสตัว ์

 
45 

 
0.21 

 
ท าตน้ไม ้

 
101 

 
0.47 

 
เพาะเหด็ 

 
39 

 
0.18 

 
ประมง 

 
42 

 
0.19 

 
ดา้นการเกษตรอื่นๆ 

 
1,294 

 
6.07 

 
รวม 

 
21,387 

 
100.0 

    
           ทีม่า : กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2553). ขอ้มลู จปฐ ขอ้มลู กชช.2ค. 
สบืคน้เมือ่ 15 กรกฎาคม 2554. http://www.cdd.go.th/intro/index.htm         
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdd.go.th/intro/index.htm
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   4.1 รายได้โดยเฉล่ียของประชากร 
   จ านวนรายไดเ้ฉลีย่ต่อคน/ปี 35,900 บาท แยกตามแต่ละหมู่บา้น โดยเรยีงล าดบัจาก
มากไปหาน้อย (ขอ้มลู จปฐ. ปี พ.ศ. 2553) ดงันี้ตาราง 9 
ตาราง 9 แสดงรายไดโ้ดยเฉลีย่ของประชาการ 
 

 
ล าดบัต าบล 

 
หมู่บ้าน 

รายได้เฉล่ียต่อคนต่อ
ปี (บาท) 

 
1 

 
หมูท่ี ่6 บา้นปากแบน 

 
49,760.64 

 
2 

 
หมูท่ี ่9 บา้นคลองตน้ตาล 

 
45,276.44 

 
3 

 
หมูท่ี ่7 บา้นเขมรฝ ัง่เหนือ 

 
43,802.81 

 
4 

 
หมูท่ี ่1 บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้

 
34,889.80 

 
5 

 
หมูท่ี ่8 บา้นองคพ์าด 

 
33,794.68 

 
6 

 
หมูท่ี ่5 บา้นลาดสะเอด็ 

 
33,791.90 

 
7 

 
หมูท่ี ่3 บา้นมหาวงษ์ 

 
32,625.37 

 
8 

 
หมูท่ี ่2 บา้นคลอง 14 

 
27,648.00 

 
9 

 
หมูท่ี ่4 บา้นโพธิแ์ทน 

 
27,037.65 

 
รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี ของคนในพื้นท่ี 

 

 
35,900.93 

 
           ทีม่า : กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. (2553). ขอ้มลู จปฐ ขอ้มลู กชช.2ค. 
สบืคน้เมือ่ 15 กรกฎาคม 2554. http://www.cdd.go.th/intro/index.htm 
 
 
 

http://www.cdd.go.th/intro/index.htm
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ผลิตภณัฑช์ุมชนและท้องถ่ินและกลุ่มอาชีพ 
 

1. กลุ่มทอเส่ือกก OTOP 3 ดาว หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิแทน 
 
                 

 
 

ภาพประกอบ 5 กลุ่มทอเสื่อกก OTOP 3 ดาว หมูท่ี ่1 ต าบลโพธิแ์ทน 
 

2. กลุ่มทอพรมเชด็เท้า หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 4 
 
                   

 
 

ภาพประกอบ 6  กลุ่มทอพรมเชด็เทา้ หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่4 



 56 

3. กลุ่มเพาะเหด็ หมู่ท่ี1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 8 
                  

 
 

ภาพประกอบ 7 กลุ่มเพาะเหด็ หมูท่ี1่ หมูท่ี ่2 หมูท่ี ่3 และหมูท่ี ่8 
 

4. กลุ่มตดัเส้ือผา้ หมู่ท่ี 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 8  กลุ่มตดัเสือ้ผา้ หมูท่ี ่1 
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5. กลุ่มเล้ียงปลา หมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 9  
 

 
 

ภาพประกอบ 9 กลุ่มเลีย้งปลา หมูท่ี ่1 และหมูท่ี ่9 
 

6. กลุ่มเพาะช าต้นไม้ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 9 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 10 กลุ่มเพาะช าตน้ไมห้มูท่ี ่1 หมูท่ี ่2 หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่4 หมูท่ี ่5 หมูท่ี ่8 และหมูท่ี9่ 
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7. กลุ่มผลิตบ้านเรือนไทย หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิแทน 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 กลุ่มผลติบา้นเรอืนไทย หมูท่ี ่1 ต าบลโพธิแ์ทน 
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5. สภาพปัญหาและสาเหตุท่ีพบในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิแทน 
   จากขอ้มลูสภาพทัว่ไปในบทบาทขา้งต้นยงัพบปญัหาทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคนใน
ชุมชนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ดงัตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงสภาพปญัหาและสาเหตุทีพ่บในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
 

ล าดบัท่ี สภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 
1 

ขาดแคลนเมลด็พนัธุข์า้ว
ทีด่ ี

พนัธุข์า้วทีม่ไีมด่ี
เท่าทีค่วร  

ส่งเสรมิใหเ้กษตรกรผลติ
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองและ
เพื่อจ าหน่าย  

 
2 

สภาพดนิเปรีย้วและเป็น
กรด ท านาหรอืท าสวน
ไดผ้ลผลติต ่า  

ใชปุ้๋ ยเคมเีป็นเวลานาน ใช้เดนิมาร์ลปรบัปรุงดิน
และใช้ปุ๋ ยอินทรยี์ที่ผลิต 
ไดเ้องแทนปุ๋ ยเคม ี 

 
3 

ดา้นวชิาการเกษตรกร
ขาดความรูท้าง
การเกษตรสมยัใหม่  

ไมม่แีบบอยา่งแนวทาง
ในการศกึษาเกษตร
สมยัใหม่  

จดัใหม้กีารอบรมดูงาน
นอกพืน้ที ่ 

 
4 

เกษตรกรขาดพนัธุไ์ม้
ดอกไมป้ระดบัใหม่ๆ และ
การหาแหล่งเงนิทุน  

เป็นอาชพีใหมท่ี่
เกษตรกรตอ้งเรยีนรูอ้กี
มากทัง้ทางดา้น
วชิาการและการตลาด  

ขอรบัการส่งเสรมิจาก
ทางราชการทัง้ทางดา้น
วชิาการและการตลาด 
เงนิทุนสนบัสนุนดว้ย  

 
5 

ตอ้งการพนัธุป์ลาเลี้ยงใน
แหล่ง  

ไมม่พีนัธุป์ลาและ
เงนิทุนซือ้ลกูปลามา
เลีย้ง  

การอบรมเพราะพนัธุ์
ปลาจากกรมประมง หรอื
ขอพนัธุป์ลาจากกรม
ประมงมาเสรมิรายได ้ 

 
6 

เกษตรกรในพืน้ทีบ่าง
รายมหีนี้จ านวนมาก แต่
ตอ้งการปลกูไมเ้ศรษฐกจิ
เพื่อใชห้นี้แต่ประสบ
ปญัหาเน่ืองจากไมม่พีนัธุ์
ไม ้ 

พนัธุไ์มห้ายากและมี
ราคาแพง บางพนัธุก์็
เจรญิเตบิโตชา้ 
เนื่องจากว่าไมใ่ช่พนัธุ์
แท ้ 

ขอพนัธุไ์มจ้ากกรมป่าไม้
มาช่วยเกษตรกร เช่น 
กฤหนา เป็นตน้  
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ล าดบัท่ี สภาพปัญหา สาเหตขุองปัญหา แนวทางการแก้ไข 

 
7 

การแพรร่ะบาดของยา
เสพตดิ 

ความยากลองคกึ
คะนองของวยัรุ่น ความ
เชื่อแบบผดิๆ ของกลุ่ม
วยัรุน่ทีใ่ชแ้รงงานเชื่อ
ว่าเสพแลว้สามารถ
ท างานไดม้ากขึน้ 
 

ใหผู้เ้สพยาเขา้รบัการ
รกัษาบ าบดัฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และใหท้าง
ราชการปราบปรามผูค้า้ยา
อยา่ง 

 
8 

มลภาวะทางอากาศ 
ส่งผลต่อระบบหายใจ
ของคนในหมู่บา้น และ
จบัตามใบไมข้อง
เกษตรกรและเสือ้ผา้ของ
ชาวบา้น 

ควนัไฟจากการอบเหด็
ฟางของคนในหมูบ่า้น
กลุ่มเหด็ฟางไดแ้กไ้ข
โดยการอบกลางคนื
จากการอบยางมาเป็น
อบฟืนซึง่แกไ้ขไดใ้น
ระดบัหนึ่ง 

เพื่อเป็นการแกไ้ขไดอ้ยา่ง
ถาวร ทางกลุ่มจงึไดข้อ
งบประมาณท าเตาไฟ
จ านวน 3 เตา สามารถ
เคลื่อนยา้ยไดเ้พื่อให้
ชาวบา้นจดัสรรกนัใช้ 

 
9 

ประชาชนขาดความรู้
และอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตใิน
หมูบ่า้น  
 

ขาดความรูเ้รือ่งการ
จดัสรรทรพัยากรทีม่อียู่
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  
 

อบรมสรา้งจติส านึกใหห้วง
แหนทรพัยากรธรรมชาติ
และการใชง้านอยา่งคุม้ค่า  

 
10 

การเพาะพนัธุย์งุในแหล่ง
น ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้า
ขงัต่างๆ  

ขาดความรูเ้กีย่วกบั
วงจรชวีติของยงุ 
 

ใหค้วามรูใ้นเรื่องการก าจดั
แหล่งเพาะพนัธุย์งุอยา่งถูก
วธิแีก่คนในชุมชน  
 

 
11 

แสงสว่างทางไมเ่พยีงพอ  ไมม่ไีฟฟ้าตามทอ้ง
ถนน ท าใหอ้าชญกรรม
เกดิขึน้บ่อยครัง้  

ติดตัง้ไฟฟ้า ตามรายทาง
ตามสถานที่เสี่ยงต่อการ
เกดิอาชญากรรม  

 
         ทีม่า : นวภรณ์ ล าใย. (2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, 
หน้า 12 - 15. 
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6. การพฒันางบประมาณ 
    6.1 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
               ต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ไดด้ าเนินการขบัเคลื่อนการแก้ไข
ปญัหาความยากจนมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2538 จนถงึปี พ.ศ. 2544  มทีัง้หมดจ านวน 5 โครงการ ใน
พื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 คดิเป็นเงนิจ านวน 
1,400,000 บาท ดา้นเป้าหมายเร่งด่วนอนัดบัที่ 1 คอืตามขอ้มูลพื้นฐานระดบัหมู่บ้าน (ขอ้มูล 
กชช2.ค) หรอืหมู่บ้านที่ครวัเรือนมรีายได้ต ่ากว่าเกณฑ์ (ข้อมูล จปฐ.)ให้มกีารสนับสนุนเงนิ
ลงทุนไปประกอบอาชพีตามเงื่อนไขที่ก าหนด เพื่อยกระดบัชวีติของครวัเรอืนให้พ้นจากความ
ยากจนท าใหป้ระชาชนในชุมชนของต าบลโพธิแ์ทนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ตามล าดบัดงัตาราง 11 
 
ตาราง 11 งบประมาณหมู่บา้นทีไ่ดร้บัในการสนบัสนุนการลงทุนประกอบอาชพีของประชาชน
ในชุมชน 
 

 
ช่ือหมู่บ้าน 

 
หมู่ท่ี  

 
ปีท่ีได้รบั

งบประมาณ 

 
จ านวนสมาชิก (ครวัเรือน) 

 
เงินทุน 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้ 

 
1 

 
2544 

 
154 

 
280,000 

 
บา้นคลอง 14 

 
2 

 
2544 

 
42 

 
280,000 

 
บา้นมหาวงค ์

 
3 

 
2544 

 
132 

 
280,000 

 
บา้นลาดสะเอด็ 

 
5 

 
2544 

 
92 

 
280,000 

 
บา้นคลองตน้ตาล 

 
9 

 
2543 

 
95 

 
280,000 

 
รวม 5 หมู่บ้าน 

 
515 

 
1,400,000 

 
           ทีม่า : นวภรณ์ ล าใย. (2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, 
หน้า 24. 
 
 
 



 62 

               6.2 การด าเนินชีวิตตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ปรชัญาเศราฐกิจพอเพยีง เป็นรากฐานในการด าเนินชวีติของคนไทย ประชาชนใน

ต าบลโพธิแ์ทน ส่วนใหญ่มบีา้นทีอ่ยู่อาศยัเป็นของตนเอง มบีรเิวณบา้นทีจ่ะปลูกพชืผกัสวนครวั 
เลีย้งสตัวไ์วบ้รโิภคในครวัเรอืน (นวภรณ์ ล าใย. 2553. รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลโพธิแ์ทน,หน้า 25.)               
               6.3 ผลิตภนัฑใ์นชุมชน และท้องถิน กลุ่มอาชีพ 

  ประชาชนในต าบลโพธิแ์ทน มกีารรวมกลุ่มการท าผลติภนัฑโ์ดยใช้ภูมปิญัญาทอ้งถิน่
เป็นหลกัในการพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อเป็นการสรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน โดยการ
ใช้ทรพัยากรในท้องถิน่และสนับสนุนใหชุ้มชนเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน และพฒันาขดีความสามารถ
ในการบรหิารจดัการ และการตลาด ผลติภณัฑท์ี่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มตดัเยบ็
เสือ้ผา้ กลุ่มบา้นเรอืนไทย กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มท าน ้ายาลา้งจาน กลุ่มเลีย้งปลา กลุ่มไมด้อก 
ไมป้ระดบั และกลุ่มเพาะเหด็ฟางเป็นตน้ ดงัตาราง 12 

 
ตาราง 12 โครงการสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนต าบลโพธิแ์ทน 
 

 
ช่ือหมู่บ้าน 

 
หมู่ท่ี  

 
โครงการกิจกรรม 

 
ปีท่ีจดัตัง้ 

 
จ านวนสมาชิก 
(ครวัเรือน) 

 
เงินทุน 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้ 

 
1 

 
กลุ่มทอเสื่อกก 

 
2545 

 
15 

               
 
12,0000  

บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้ 
 
1 

 
กลุ่มตดัเยบ็เสือ้ผา้ 

 
2546 

 
12 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้ 

 
1 

 
กลุ่มบา้นเรอืนไทย 

 
2547 

 
7 

  
5,000 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้ 

 
1 

 
กลุ่มเลีย้งปลา 

 
2551 

 

 
9 

  
 3,500 

บา้นคลองตน้
ตาล 

 
9 

 
กลุ่มเลีย้งปลา 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้

 
1 

 
กลุ่มนวดแผนไทย 

 
2550 

 
12 

 
 4,500 

 
บา้นโพธิแ์ทน 

 
4 

 
กลุ่มนวดแผนไทย 
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ตาราง  12 (ต่อ) 
 

 
ช่ือหมู่บ้าน 

 
หมู่ท่ี  

 
โครงการกิจกรรม 

 
ปีท่ีจดัตัง้ 

 
จ านวนสมาชิก 
(ครวัเรือน) 

 
เงินทุน 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้

 
1 

 
กลุ่มแชมพสูระผม 

 
2550 

 
12 

  
3,000 

 
บา้นองพาด 

 
8 

 
กลุ่มเพาะเหด็ฟาง 

 
2550 

 
18 

  
 5,000 

 
           ทีม่า : นวภรณ์ ล าใย. (2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, 
หน้า 25. 
 

  6.4 กลุ่มออมทรพัยเ์พ่ือการผลิต 
   การส่งเสรมิการออม และการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน กรมการพฒันาชุมชนให้มี
นโยบายเพื่อใหป้ระชาชนไดรู้จ้กัการออมมากขึน้ และสรา้งการประหยดั ใหม้คีวามพอเพยีง เพื่อ
ท าให้ประชาชนในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ประชาชนในชุมชนต าบลโพธิแ์ทนได้ร่วมกนัจดั
กลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรพัยบ์้าน
เขมรฝ ัง่ใต ้หมูท่ี ่1 และกลุ่มออมทรพัยบ์า้นลาดสะเอด็ หมูท่ี ่5 ของต าบลโพธิแ์ทน ดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 โครงการออมทรพัยเ์พื่อการผลติ 
 

 
ช่ือกลุ่มออม

ทรพัย ์

 
หมู่ท่ี 

 
ปีท่ีจดัตัง้ 

 
จ านวนสมาชิก 

 
เงินส ารองสะสม 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้

 
1 

 
2548 

 
156 

 
310,000 

 
บา้นลาดสะเอด็ 

 
5 

 
2550 

 
54 

 
65,000 

 
           ทีม่า : นวภรณ์ ล าใย. (2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, 
หน้า 25. 
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 6.5 กองทุนหมู่บ้าน และในชุมชนเมือง 
   ต าบลโพธิแ์ทน ไดม้กีารด าเนินการจดัตัง้กองทุนหมูบ่า้นและในชุมชนเมอืงจ านวน 9 
กองทุน มคีณะกรรมการดแูล 108 คน มสีามาชกิรวมกนั 895 คน และเงนิหมุนเวยีน ทัง้หมด 
11,050,000 บาท ดงัตาราง 14 
 
ตาราง 14 โครงการกองทุนหมูบ่า้น และในชุมชนเมอืง 
 

 
ช่ือกองทุน  

 
หมู่ท่ี 

 
จ านวน
กรรมการ 

 
จ านวนสมาชิก 

 
เงินทุน 

 
บา้นเขมรฝ ัง่ใต ้

 
1 

 
12 

 
185 

 
1,310,000 

 
บา้นคลอง 14 

 
2 

 
11 

 
50 

 
1,210,000 

 
บา้นมหาวงศ ์

 
3 

 
15 

 
175 

 
1,220,000 

 
บา้นโพธิแ์ทน 

 
4 

 
12 

 
90 

 
1,220,000 

 
บา้นลาดสะเอด็ 

 
5 

 
12 

 
85 

 
1,230,000 

 
บา้นปากแบน 
 

 
6 

 
9 

 
45 

 
1,250,000 

 
บา้นเขมรฝ ัง่เหนือ 

 
7 

 
15 

 
85 

 
1,260,000 

 
บา้นองพาด 

 
8 

 
9 

 
82 

 
1,240,000 

 
บา้นคลองตน้ตาล 

 
9 

 
13 

 
98 

 
1,110,000 

 
รวม 

 
108 

 
895 

 
11,050,000 

 
           ทีม่า : นวภรณ์ ล าใย. (2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, 
หน้า 26. 
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7. แนวโน้มการพฒันาชุมชน และ การก าหนดกิจกรรมในต าบลโพธ์ิแทน 
  ต าบลโพธิแ์ทนได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพฒันาต าบล
ส่งเสรมิใหป้ระชาชนในชุมชนได้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องสุขภาพอนามยัทีด่ ีรวมถงึการ
ป้องกนัและการส่งเสรมิดา้นสุขภาพ มสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีมอีากาศทีบ่รสิุทธิ ์ทีอ่ยูอ่าศยัมคีวามมัน่คง
แขง็แรง ส่งเสรมิใหก้ลุ่มของแมบ่า้นมคีวามรูใ้นการประกอบอาชพี มงีานท า มรีายไดเ้สรมิ ซึง่จะ
ท าให้เกิดรายได้เพิม่ขึ้น มกีารส่งเสริมด้านการออมโดยรวมเป็นสมาชกิกลุ่มออมทรพัย์ของ
หมูบ่า้น ประชาชนมสี่วนรว่มในการถ่ายทอดอนุรกัษ์ ปลูกฝงัปฎบิตัติามประเพณีในทอ้งถิน่ เช่น 
การอนุรกัษ์การนวดแผนไทย การอนุรกัษ์การประดษิฐ์เรอืนไทย โดยจะให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมกนัก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการพฒันาให้มปีระสทิธภิาพที่ดขี ึ้น ประชาชนได้รบั
ความสะดวกในระบบสาธารณูปโภคมไีฟฟ้าใชค้รบทุกหลงัคาเรอืน มกีารคมนาคมตดิต่อสื่อสาร
กนัไดใ้นระหว่างหมูบ่า้นสามารถไปมาหาสู่กนัไดอ้ยา่งสะดวกสบายมากขึน้ 
           ในปี พ.ศ. 2553 ทางต าบลโพธิแ์ทนไดม้กีารด าเนินโครงการ และกจิกรรมที่ได้รบัการ
จดัสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 27 โครงการ รวมเป็นเงนิทัง้หมด 8,132,000 
บาท และได้ด าเนินงานต่อเน่ืองในกจิกรรมการพฒันาชุมชน อนัได้แก่ โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจน ใหป้ระชาชนทุกคนด าเนินตามหลกัปรชัญาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ ใน
หลกัของเศรษฐกจิพอเพยีง ในดา้นของผลติภณัฑช์ุมชนและทอ้งถิน่กลุ่มอาชพี กลุ่มออมทรพัย ์
เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้าน การจดัท าแผนชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการป้องกัน
ปญัหายาเสพตดิ ในการส่งเสรมิจะสนับสนุนให้คนในชุมชนได้มกีารพฒันาการเรยีนรูแ้ละความ
เขา้ใจ เขา้ถงึ เพื่อจะได้น าตนเองไปสู่การพฒันาอย่างเขม้แขง็ต่อไปในอนาคต และยงัสามารถ
ด า เนินการได้อย่าง ต่อ เนื่ องมีความพร้อมหลายประการไม่ว่ าจะเ ป็นทางด้านของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประชาชนในชุมชนมีอาชีพที่ม ัน่คง มีภูมิประเทศที่
เหมาะสมแก่การเกษตร มคีวามรกัสามคัค ีมกีารเอื้ออาทรต่อกนั มผีู้น าองค์กรที่เข้มแขง็และ
สามารถน าพาประชาชนในชุมชนไปสู่วถิชีวีติทีด่ไีด ้อกีทัง้ยงัมบีรกิารการจดัการทุนทางสงัคมที่
มปีระสทิธภิาพจากปจัจยัดงักล่าว หน่วยงานภาครฐั และเจา้หน้าทีทุ่กภาคส่วนไดม้กีารส่งเสรมิ
การด าเนินของกจิกรรมไปอย่างต่อเนื่องท าให้องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนมกีารพฒันา
ประชาชนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีและสามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมและชุมชน ไดอ้ย่างมคีวามสุข ซึง่
สิง่เหล่านี้ลว้นแลว้แต่จะน าไปสู่การพึง่พาตนเองไดข้องคนในชุมชนดว้ยเช่นกนั  นวภรณ์ ล าใย. 
(2553). รายงานการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน, หน้า 29 - 30. 



บทท่ี 4 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
 จากแนวความคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้แนวคดิของไทเลอร์ ซึ่งได้
น าเสนอในบทที่ 2 ผูว้จิยัได้ใชห้ลกัการแนวคดิ ทฤษฎ ีของไทเลอร ์มาเป็นแนวทาง และ เป็น
กรอบในการศกึษาวจิยัใน เรื่องการประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ: ศกึษาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก ผูว้จิยัได้ใชแ้นวทางการวจิยัแบบผสมผสานระหว่างเชงิ
ปรมิาณ และเชงิคุณภาพ โดยมลี าดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
  1. วธิกีารด าเนินการวจิยั 
  2. ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวจิยั 
  3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
      4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      5. การน าเสนอผลการวจิยั 
   
1. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 
   การศกึษาถงึการประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ : ศกึษาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก 

  ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวจิยั ม ี2 กลุ่ม คอื 
1. เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน จ านวน 9 คน 
2. ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี จ านวน 20 คน 

ผูว้จิยัแบ่งวธิกีารด าเนินการวจิยัออกเป็น 2 แหล่งขอ้มลู 
1.   ขอ้มลูปฐมภูม ิโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In – depth Interview) เจา้หน้าที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน และผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ โดยจะแบ่งการ
สมัภาษณ์ออกเป็น 2 ชุด 

      1.1 แบบสมัภาษณ์บุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ 
      1.2 แบบสมัภาษณ์ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
2.   ขอ้มลูทุตยิภูม ิประกอบด้วย ขอ้มูลจากการศกึษารวบรวมจากเอกสารวชิาการ 

บทความวารสาร รายงานประจ าปี พระราชบญัญตัผิูสู้งอายุ แผนพฒันาผูสู้งอายุ งานวจิยั และ
เอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 

 



 67 

2. ผูใ้ห้ข้อมลูส าคญัในการวิจยั 
 
 1.   ประชากร 
               ในการศกึษาการประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ : ศึกษาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก กลุ่มประชากรเป้าหมาย คอื บุคลากร (เจา้หน้าที่ปฏบิตังิาน
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ และ ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 2.   ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวจิยั 
    ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวจิยัทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ม ีดงันี้ 
         1. บุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ จ านวน 9 คน 
         2. ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุจ านวน 20 คน 
 
3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 

 ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสมัภาษณ์ 
    1. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพี 
                ผูส้งูอาย ุ 
    2. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎมีาแยกประเดน็ 
    3. น าขอ้มลูมาสรา้งแบบสมัภาษณ์ใหค้รอบคลุมเนื้อหาทัง้หมด โดยแบบสมัภาษณ์ใน 
                การวจิยัม ี3 ส่วน ดงันี้ 
           ส่วนทีห่นึ่ง ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ผู้สูงอายุทีไ่ดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอาย ุ
และ บุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ 
           ส่วนที่สอง การสรา้งแนวสมัภาษณ์เกี่ยวกบั การประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอาย ุ
แนวค าถามได้มาจากหลกัการประเมนิของไทเลอร ์โดยจะน าตวัประเมนิมาเป็นตวัชีว้ดัก าหนด
เป็นค าถามในการสมัภาษณ์เชงิลกึ สามารถตัง้ค าถามและประเดน็ในการสมัภาษณ์ ม ี5 ขัน้ตอน 
ดงันี้ 
       3.2.1 ประเมนิเป้าหมาย หมายถงึ เป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่ผูสู้งอายุ
ทีม่รีายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได้ 
      ผู้วจิยัจะด าเนินการศกึษาว่า ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจะ
ได้รบั การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลีย้งตวัเองได้ 
            3.2.2 ประเมนิจุดประสงค์ หมายถงึ จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม สิ่งท่ีสามารถ
น ามาปฏิบตัไิด้จริง  
      ผูว้จิยัจะด าเนินการศกึษาว่า หน่วยงานมกีารสนับสนุนดา้นอาชพีแก่
ผูส้งูอาย ุและผูส้งูอายสุามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนัมากน้อยเพยีงใด 
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              3.2.3 ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผูสู้งอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ การน ารายชื่อเข้าที่ประชุมเพื่อพจิารณาผู้มสีทิธไิด้รบัเบี้ยฯ การน า
รายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย 

                      ผู้วจิยัจะด าเนินการศึกษาว่า ความรบัผดิชอบของหน่วยงานที่ดูแล
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียม และเป็นไปตามระเบียบของ
หน่วยงานตามทีก่ าหนดไว ้

              3.2.4 ประเมนิวธิเีอื้อต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การรบัเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอายไุปรบัดว้ยตวัเอง หรอืมเีจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้บัผูส้งูอาย ุ

             ผู้วิจยัจะด าเนินการศึกษาว่า หน่วยงานได้มกีารน านโยบายต่างๆ 
เพื่อมาสนับสนุนโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ และเอื้อต่อความสะดวกของผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม 
                        3.2.5 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัที่
เกดิขึน้หลงัการปฎบิตัติามโครงการจ่ายเบีย้ยงัชพีฯตามจดุประสงค ์ คอื เปรยีบเทยีบขอ้มลู
ผูส้งูอายถุงึการด ารงชวีติ และเปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
   จากโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุท าใหผู้ส้งูอายุมหีลกัประกนัรายไดท้ีแ่น่นอน สามารถ
พึง่พาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถอยู่รว่มกบัครอบครวั รวมถงึคนในชุมชนไดอ้ยา่ง
ภาคภมูใิจ  
            ส่วนที่สาม ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหา ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการให้บรกิารและ
การจา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุเพื่อการปรบัปรงุแกไ้ขโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
                 

ลกัษณะของเครื่องมือ 
 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ บุคลากร (เจ้าหน้าที่
ปฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ และผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุแบ่งเป็น 2 ชุดดงันี้ 
             แบบสมัภาษณ์ชุดท่ี 1 สมัภาษณ์ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ จะประเมนิตาม
หลกัการทฤษฎกีารประเมนิของไทเลอร ์ม ี3 ส่วน ดงันี้ 
             ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเบือ้งตนเกีย่วกบัสถานภาพของบุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอาย)ุ และ ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
           1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
           1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของบุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ 
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            ส่วนท่ี 2 การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุแนวค าถามไดม้าจากหลกัการ 
ประเมนิของไทเลอร ์ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

          2.1 ประเมนิเป้าหมาย หมายถงึ เป็นการสรา้งหลกัประกนัให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
รายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได้ 

                (2.1.1) หลกัประกนัรายไดข้องผูส้งูอายุ 
          2.2 ประเมนิจุดประสงค์ หมายถงึ จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม สิ่งท่ีสามารถน ามา

ปฏิบตัไิด้จริง 
                (2.2.1) การมอีาชพี และการพึง่พาตนเอง ของผูส้งูอายุ  
          2.3 ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผูสู้งอายุทีไ่ดร้บั

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุการน ารายชื่อเขา้ทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ฯ การน ารายชื่อผูม้ ี
สทิธไิดร้บัเบีย้ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย  

                 (2.3.1) ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอายุ         
           2.4 ประเมนิวธิเีอือ้ต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การรบัเบีย้ 

ยงัชพีผูส้งูอายไุปรบัดว้ยตวัเอง หรอืมเีจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้บัผูส้งูอายุ 
         (2.4.1) บทบาทของหน่วยงานทีม่ต่ีอผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
                     2.5 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัที ่
เกิดขึ้นหลงัการปฎิบตัิตามโครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพฯตามจุดประสงค์ คอื เปรยีบเทยีบข้อมูล
ผูส้งูอายถุงึการด ารงชวีติ และเปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
         (2.5.1) ผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
             ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหา ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
และการจา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 
                  3.1 วเิคราะหค์วามคดิเหน็ของบุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ 
                  3.2 วเิคราะห ์ความคดิเหน็ของ ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 
            แบบสมัภาษณ์ชุดท่ี 2 สมัภาษณ์บุคลากร (เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ) 
จะประเมนิตามหลกัการทฤษฎปีระเมนิของไทเลอร ์ดงันี้ 
              ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัสถานภาพของเจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารส่วน 
ต าบลโพธิแ์ทน และผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
           1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
           1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
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              ส่วนท่ี 2 การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุแนวค าถามไดม้าจากหลกัการ 
ประเมนิของไทเลอร ์ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

          2.1 ประเมนิเป้าหมาย หมายถงึ เป็นการสรา้งหลกัประกนัให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
รายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได้ 

       (2.1.1) หลกัประกนัรายไดข้องผูส้งูอายุ 
          2.2 ประเมนิจุดประสงค์ หมายถงึ จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม สิ่งท่ีสามารถน ามา

ปฏิบตัไิด้จริง 
                (2.2.1) การมอีาชพี และการพึง่พาตนเอง ของผูส้งูอาย ุ 
           2.3 ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผู้สูงอายุที่

ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ การน ารายชื่อเข้าที่ประชุมเพื่อพจิารณาผู้มสีทิธไิด้รบัเบี้ยฯ การน า
รายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย  

                 (2.3.1) ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอายุ         
           2.4 ประเมนิวธิเีอือ้ต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การรบัเบีย้ 

ยงัชพีผูส้งูอายไุปรบัดว้ยตวัเอง หรอืมเีจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้บัผูส้งูอายุ 
         (2.4.1) บทบาทของหน่วยงานทีม่ต่ีอผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
                                     ผูส้งูอาย ุ
                    2.5 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัที ่
เกิดขึ้นหลงัการปฎิบตัิตามโครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพฯตามจุดประสงค์ คอื  เปรยีบเทยีบข้อมูล
ผูส้งูอายถุงึการด ารงชวีติ และเปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

         (2.5.1) ผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
             ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหา ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
และการจา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 
                               3.1 วเิคราะห ์ความคดิเหน็ของ บุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงั 
                                    ชพีผูส้งูอาย)ุ 

                       3.2 วเิคราะห ์ความคดิเหน็ของ ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
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4.การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

 ขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
 1. การเตรยีมแบบสมัภาษณ์ 
 2. การท าหนงัสอืขอสมัภาษณ์ บุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพี 
              ผูส้งูอาย)ุ และผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุขององคก์ารบรหิารส่วน 
              ต าบลโพธิแ์ทน อ าองครกัษ์ จงัหวดันครนายก 

3. ระยะเวลา ตัง้แต่ เดอืนเมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
  4. สถานทีเ่กบ็ขอ้มลูองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์   
                        จงัหวดันครนายก 
 
5.การน าเสนอผลการวิจยั 
             การด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ ผู้วจิยัน ามาวเิคราะห์ในเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยใช้หลกัตรรกข้อเท็จจรงิเปรยีบเทียบข้อมูลที่ได้น ามา
วเิคราะห์ถึงผลสมัฤทธิข์องการประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพธิแ์ทน จงัหวัดนครนายก รวมถึงอุปสรรค ปญัหา และข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการ
สมัภาษณ์ขอ้เทจ็จรงิ เพื่อน ามาอภปิรายผลในการวจิยั 
 
               
          

  
 

 
 
 
 

 



บทท่ี 5 
การน าเสนอผลการวิจยั 

 
           จาการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งการวิเคราะห์ผล
การศกึษาออกเป็น 3 ส่วน ซึง่เป็นไปตามค าถามการวจิยั ประกอบดว้ยประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
            1. ขอ้มลูเบือ้งต้นเกี่ยวกบัสถานภาพของเจา้หน้าทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
และผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
      1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
      1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ  
            2. การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุตามแนวทางการประเมนิของไทเลอร ์

     2.1 ประเมนิเป้าหมาย หมายถงึ เป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่ผูสู้งอายุทีม่รีายได้
ไมเ่พยีงพอต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได้ 

          (2.1.1) หลกัประกนัรายไดข้องผูส้งูอายุ 
     2.2 ประเมนิจุดประสงค์ หมายถึง จุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม สิง่ที่สามารถน ามา

ปฏบิตัไิดจ้รงิ 
  (2.2.1) การมอีาชพี และการพึง่พาตนเอง ของผูส้งูอายุ  
      2.3 ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผูสู้งอายุที่ไดร้บั

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุการน ารายชื่อเขา้ทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ฯ การน ารายชื่อผูม้ ี
สทิธไิดร้บัเบีย้ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย 

            (2.3.1) ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอายุ 
      2.4 ประเมนิวธิเีอือ้ต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การรบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ

ไปรบัดว้ยตนเอง หรอืมเีจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้บัผูส้งูอายุ 
            (2.4.1) บทบาทของหน่วยงานทีม่ต่ีอผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

                2.5 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัทีเ่กดิขึน้หลงั
การปฎบิตัติามโครงการจ่ายเบี้ยยงัชพีฯตามจุดประสงค ์คอื เปรยีบเทยีบขอ้มูลผู้สูงอายุถงึการ
ด ารงชวีติ และเปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
                      (2.5.1) ผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
           3. ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหา ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการให้บรกิารและการจ่าย
สวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุเพื่อการปรบัปรงุแกไ้ขโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
                3.1 วเิคราะห ์ความคดิเหน็ของ บุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ 
                3.2 วเิคราะห ์ความคดิเหน็ของ ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณา 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องตนเก่ียวกบัสถานภาพของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธ์ิแทน และผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

   1.1 ข้อมลูทัว่ไปของผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ   
  วเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จ าแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา การท างาน (อาชีพ) รายได้ประจ า รายได้เฉลี่ย 
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืน  โดยแจกแจงความถี่เป็นจ านวนและรอ้ยละ น าเสนอในรูปของตาราง
และแปรผลดว้ยการบรรยาย 

 
ตาราง 15   ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามเพศ 
 

 
เพศ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ชาย 

 
8 

 
40.0 

 
หญงิ 

 
12 

 
60.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 

 
 จากตาราง 15 ผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่ ผูส้งูอายเุป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 60 

รองลงมาเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ย 40  
 
ตาราง 16 ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามช่วงอายุ 
 

 
ช่วงอาย ุ

 
จ านวน  

 
ร้อยละ 

 
65 ปี ลงมา 

 
5 

 
25.0 

 
65 – 69 ปี 

 
6 

 
30.0 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

 
ช่วงอาย ุ

 
จ านวน  

 
ร้อยละ 

 
70 – 74 ปี 

 
4 

 
20.0 

 
75 – 79 ปี 

 
2 

 
10.0 

 
80 ปี ขึน้ไป 

 
3 

 
15.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 

 
จากตาราง 16 ผลการศกึษาพบว่า อายุของกลุ่มผูสู้งอายุส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 65 – 

69  ปี จ านวน 6 คน มอีตัรารอ้ยละ 30 รองลงมา อายุระหว่าง 65 ปี จ านวน 5 คน มอีตัรารอ้ย
ละ 25 อายุระหว่าง 70 – 74 จ านวน 4 คน มอีตัรารอ้ยละ 20 อายุระหว่าง  80 ปีขึน้ไป จ านวน 
3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 และอายรุะหว่าง 75 – 79 ปี จ านวน 2 คน มอีตัรารอ้ยละ 10 

   
ตาราง 17 ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

 
สถานภาพสมรส 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
โสด 

 
2 

 
10.0 

 
หมา้ย 

 
6 

 
30.0 

 
อยูก่บัคู่สมรส 

 
12 

 
60.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 

 



 75 

             จากตาราง 17 ผลการศกึษาพบว่า สถานภาพการสมรส กลุ่มผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส อยู่กบัคู่สมรส จ านวน 12 คน มอีตัรารอ้ยละ 60 รองลงมา
เป็นหมา้ย จ านวน 6 คน มอีตัรารอ้ยละ 30 และสถานภาพโสด จ านวน 2 มอีตัรารอ้ยละ 10  
ตาราง 18   ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 
ระดบัการศึกษา 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ไมไ่ดร้บัการศกึษา 

 
7 

 
35.0 

 
ประถมศกึษา 

 
13 

 
65.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 

 
จากตาราง 18 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จบชัน้

ประถมศกึษา จ านวน 13 คน มอีตัรารอ้ยละ 65 รองลงมาคอื ไม่ไดร้บัการศกึษา จ านวน 7 คน 
มอีตัรารอ้ยละ 35 (แต่ผูส้งูอายบุางรายอ่านออกเขยีนไดเ้นื่องจากมโีอกาสเรยีนทีว่ดั) 
ตาราง 19   ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามอาชพี 
 

 
อาชีพ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ไมไ่ดท้ างาน 

 
8 

 
40.0 

 
รบัจา้ง 

 
7 

 
35.0 

 
เกษตรกร 

 
1 

 
5.0 

 
คา้ขาย 

 
3 

 
15.0 

 
ท างานบา้น 

 
1 

 
5.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 
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            จากตาราง 19 ผลการศกึษาพบว่า อาชพีการท างาน ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไม่ได้ท างาน มี
จ านวน 8 คน มอีตัรารอ้ยละ 40 รองลงมาคอื อาชพีรบัจา้ง จ านวน 7 คน มอีตัรารอ้ยละ 35 
อาชพีคา้ขาย จ านวน 3 มอีตัรารอ้ยละ 15 อาชพีเกษตกร จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5.0 และ
ท างานบา้น จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5.0  
ตาราง 20 ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามแหล่งรายได ้
 

 
รายได้ประจ า (บาท) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ค่าจา้ง 

 
2 

 
10.0 

 
ลกูหลานให ้

 
12 

 
60.0 

 
ปลกูพชืเลีย้งสตัว ์

 
3 

 
15.0 

 
คา้ขาย 

 
3 

 
15.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 

 
จากตาราง 20 ผลการศึกษาพบว่า รายได้ประจ าของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้มาจาก 

ลูกหลานให ้จ านวน 12 คน มอีตัรารอ้ยละ 60 รองลงมา รายไดป้ระจ ามาจากการปลูกพชืเลีย้ง
สตัว ์จ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 รายได้จากการคา้ขาย จ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 
และรายไดจ้ากการไดร้บัค่าจา้ง จ านวน 2 คน มอีตัรารอ้ยละ 10  
 
ตาราง 21 ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 

 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

 
จ านวน 

 
อตัราร้อยละ 

 
ไมเ่กนิ 500 

 
7 

 
35.0 

 
501 – 1,000 

 
3 

 
15.0 

 



 77 

ตาราง 21 (ต่อ) 
      

 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท) 

 
จ านวน 

 
อตัราร้อยละ 

 
1,001 – 2,000 

 
5 

 
25.0 

 
2,001 – 3,000 

 
1 

 
5.0 

 
3,001 ขึน้ไป 

 
4 

 
20.0 

 
รวม 

 
20 

 
100 

 
            จากตาราง 21 ผลการศกึษาพบว่า รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่ ไม่ 
เกนิ 500 บาท จ านวน 7 คน มอีตัรารอ้ยละ 35 รองลงมารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 1,001 – 2,000 
บาท จ านวน 5 คน มอีตัรารอ้ยละ 25 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 3,001 ขึน้ไป จ านวน 4 คน มอีตัรา
รอ้ยละ 20 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 501 – 1,000 บาท จ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 และ มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 2,001 – 3,000 บาท จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5.0  
 
ตาราง 22   การไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามระยะเวลา 
 

ระยะเวลาของการได้รบั
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

 
จ านวน 

 
อตัราร้อยละ 

 
น้อยกว่า 2 ปี  

 
3 

 
15.0 

 
2 – 5 ปี 

 
13 

 
65.0 

 
มากกว่า 5 ปี  

 
4 

 
20.0 

 
รวม 

 
20 

 
100 

 



 78 

 จากตาราง 22 ผลการศกึษาพบว่า ระยะเวลาในการไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุส่วนใหญ่
จะไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุระหว่าง 2 – 4 ปี จ านวน 13 คน มอีตัรารอ้ยละ 65 รองลงมา มอีายุ
มากกว่า 5 ปี จ านวน 4 คน มอีตัรารอ้ยละ 20.0 และอายุน้อยกว่า 2 ปี  จ านวน 3 คน มอีตัรา
รอ้ยละ 15  
 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมดรวมถึงเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายมีุค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ประกอบด้วย 
 
ตาราง 23 ค่าใชจ้่ายรายเดอืน ของผูส้งูอายดุา้นค่าอาหารและค่ากบัขา้ว 
 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
จ านวน 

 
อตัราร้อยละ 

 
ไมเ่กนิ 500 

 
10 

 
50.0 

 
501 – 1,000 

 
3 

 
15.0 

 
1,001 – 2,000 

 
3 

 
15.0 

 
 มากกว่า 2,000 

 
2 

 
10.0 

 
ไมม่คี่าอาหารและค่ากบัขา้ว 

 
2 

 
10.0 

 
รวม 

 
20 

 
100 

 
               จากตาราง 23 ผลการศกึษาพบว่า ค่ากบัขา้วและค่าอาหารส่วนใหญ่ของผูสู้งอายุ ไม่
เกนิ 500 บาท จ านวน 10 คน มอีตัรารอ้ยละ 50 รองลงมา ค่าใชจ้่าย 501 – 1,000 บาท จ านวน  
3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 ค่าใช้จ่าย 1,001 – 2,000 บาทจ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 
ค่าใช้จ่ายมากกว่า 2,000 บาท จ านวน 2 คน มอีตัราร้อยละ 10 และจ านวนผู้สูงอายุที่ไม่มี
ค่าใชจ้า่ยค่ากบัขา้วและค่าอาหาร มจี านวน 2 คน มอีตัรารอ้ยละ 10  
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ตาราง 24 ค่าใชจ้่ายรายเดอืน ดา้นค่ารกัษาพยาบาล 
 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ไมเ่กนิ 400 

 
2 

 
10.0 

 
401 – 800 

 
1 

 
5.0 

 
มากกว่า 800 

 
1 

 
5.0 

 
ไมม่คี่ารกัษาพยาบาล 

 
16 

 
80.0 

 
รวม 

 
20 

 
100 

           
             จากตาราง 24 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาล จ านวน 16 คน มอีัตราร้อยละ 80.0 รองลงมาคือมคี่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาล ไม่เกิน 400 บาทจ านวน 2 คน มอีัตราร้อยละ 10 มีค่าใช้จ่ายในการ
รกัษาพยาบาล ตัง้แต่ 401 – 800 บาท จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ  5 มากกว่า 800 บาท 
จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5  
ตาราง 25 ค่าใชจ้่ายรายเดอืน ดา้นค่าท าบุญ 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ไมเ่กนิ 100 

 
5 

 
25 

 
101 – 500 

 
7 

 
35 

 
501 – 1,000 

 
3 

 
15 

 
ไมม่คี่าใชจ้่ายในการท าบุญ 

 
5 

 
25 

 
รวม 

 
20 

 
100 
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          จากตาราง 25 ผลการศกึษาพบว่า ค่าใชจ้่ายในการท าบุญของผูสู้งอายุส่วนใหญ่ตัง้แต่ 
101 – 500  บาทจ านวน 7 คน มอีตัรารอ้ยละ 35 ไม่เกนิ 100 จ านวน 5 คน มอีตัรารอ้ยละ 25 
ผูสู้งอายุไม่มคี่าใช้จ่ายในการท าบุญ จ านวน 5 คน มอีตัรารอ้ยละ 25 และ มคี่าใชจ้่ายในการ
ท าบุญ 501 – 1,000 บาทจ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15  
 
ตาราง 26 ค่าใชจ้่ายรายเดอืน ดา้นค่าพาหนะเดนิทาง 
 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ไมเ่กนิ 100 

 
3 

 
15.0 

 
101 – 300 

 
5 

 
25.0 

 
มากกว่า 300 

 
5 

 
25.0 

 
ไมม่คี่าใชจ้่ายค่าพาหนะ 

 
7 

 
35.0 

 
รวม 

 
20 

 
100 

 
  จากตาราง 26 ผลการศกึษาพบว่า ค่าใชจ้่ายเป็นค่าพาหนะของผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ไม่มี
ค่าใชจ้า่ยค่าพาหนะ จ านวน 7 คน มอีตัรารอ้ยละ 35 รองลงมา 101 – 300 บาทจ านวน 5 คน มี
อตัรารอ้ยละ 25 ค่าใชจ้่ายค่าพาหนะมากกว่า 300 บาท จ านวน 5 คน มอีตัรารอ้ยละ 25 และ 
ไมเ่กนิ 100  บาทจ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 
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ตาราง 27 ค่าใชจ้่ายรายเดอืน ดา้นใหเ้งนิหลาน 
 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ไมเ่กนิ 100 

 
5 

 
25.0 

 
101 - 300 

 
0 

 
0.0 

 
301 – 500 

 
1 

 
5.0 

 
มากกว่า 500 

 
1 

 
5.0 

 
ไมม่คี่าใชจ้่ายใหห้ลาน 

 
13 

 
65.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 

 
  จากตาราง 27 ผลการศกึษาพบว่า ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่ไมม่คี่าใชจ้่ายใหห้ลาน จ านวน 13 
คน มอีตัรารอ้ยละ 65 รองลงมา ไม่เกนิ 100  บาทจ านวน 5 คน มอีตัรารอ้ยละ 25 ผูสู้งอายุทีม่ ี
ค่าใชจ้่ายใหห้ลาน 301 – 500 บาทจ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5 และมคี่าใชจ้่ายให้เงนิหลาน  
มากกว่า 500 บาท จ านวน 1 มอีตัรารอ้ยละ 5  
 
ตาราง 28 ค่าใชจ้่ายรายเดอืน ดา้นการประกอบอาชพี ซือ้ปุ๋ ย และเมลด็พนัธุพ์ชื 
 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
มากกว่า 100 

 
2 

 
10.0 

 
101 – 300 

 
5 

 
25.0 

 
301 - 500 

 
3 

 
15.0 
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ตาราง 28 (ต่อ) 
 

 
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
มากกว่า 500 

 
1 

 
5.0 

ไมม่คี่าใชจ้่ายในการประกอบ
อาชพีฯ 

 
9 

 
45.0 

 
รวม 

 
20 

 
100.0 

 
 
               จากตาราง 28 ผลการศกึษาพบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มคี่าใชจ้่ายในการประกอบ
อาชพี ซือ้ปุ๋ ยและเมลด็พนัธุพ์ชื จ านวน 9 คน มอีตัรารอ้ยละ 45  รองลงมา จะมคี่าใชจ้่ายในการ
ประกอบอาชพี 101 – 300 บาทจ านวน 5 คน มอีตัรารอ้ยละ 25 มคี่าใชจ้่ายในการประกอบ
อาชพี 301 – 500 บาทจ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 มคี่าใชจ้า่ยในการประกอบอาชพี ไม่เกนิ 
100 บาท มจี านวน  2 คน มอีตัรารอ้ยละ 10.0 และ มคี่าใชจ้่ายในการประกอบอาชพีมากกว่า 
500 บาทจ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5  
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   เปรียบเทียบประชากร องค์การบริหารส่วรต าบลโพธ์ิแทน อ าเภอองครกัษ์ 
จงัหวดันครนายก  จากข้อมลู จปฐ. ปี พ.ศ 2553 ดงัน้ี 
 
    จากขอ้มูลเมื่อเปรยีบเทยีบจาก การวเิคราะห์สถติ ิขอ้มูลทัว่ไปของผู้สูงอายุที่ได้รบั
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และจากข้อมูลทาง จปฐ. ปี พ.ศ. 2553 ด้านประชากร เพศ สภาพทาง
เศรษฐกจิ และรายไดข้องประชากร พบว่า  

  การเปลี่ยนแปลงประชากรในชุมชนผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อนัเนื่องมาจาก
อตัราการเสยีชวีติของเพศหญงิมน้ีอยกว่าเพศชาย สงัคมของผูสู้งอายุหรอืสงัคมของคนชา เป็น
ผลจากการเกดิของคนลดลงในขณะเดยีวกนัประชากรมอีายุยนืยาวมากขึน้ สดัส่วนของผูสู้งอายุ
จงึมเีพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และทุกคนมสีทิธทิีจ่ะเป็นผูสู้งอายุเวน้แต่จะถงึแก่อนิจกรรมก่อนวยัอนั
ควรเรือ่งน้ีจงึเป็นปญัหาของคนทัง้ประเทศทีจ่ะต้องร่วมกนัรบัมอือย่างเป็นระบบ ทีน่่าเป็นห่วงก็
คอืผูสู้งอายุส่วนใหญ่ ไม่มหีลกัประกนัยามชราภาพ มไีม่ถงึ 30% ทีม่หีลกัประกนัยามชราภาพ 
นอกจากจะก้าวเข้าสู่สงัคมของผู้สูงอายุแล้วสงัคมไทยยงัได้กลายเป็นสงัคมคนเมอืงมากขึ้น
ครอบครวัจงึเปลีย่นไป ไม่ไดอ้ยู่ร่วมกนั ทัง้ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน เหมอืนกบัในอดตี 
เบีย้ยงัชพีคนละ 500 บาทต่อเดอืน เป็นจ านวนเงนิทีต่ ่ากว่าเสน้ของความยากจน ไม่เพยีงพอแก่
การยังชีพของผู้สูงอายุ ถ้าหากไม่ได้ร ับการดูแลจากลูกๆ หลานๆ จึงต้องมีการเตรียม
หลกัประกนัรายไดย้ามแก่เสยีแต่ในขณะที่ยงัสามารถท างานและมรีายได้ในชุมชนมจี านวนคน
เพิม่มากขึน้ ทัง้คนทีอ่ยูอ่าศยัในชุมชนเดมิ ซึง่ไมไ่ดอ้อกไปจากชุมชน ประกอบกบัมเีดก็เกดิใหม ่
ในขณะที่คนแก่มอีายุยนืกว่าสมยัก่อน และมคีนยา้ยจากที่อื่นเขา้มาท างานในชุมชน เช่น งาน
ก่อสร้าง รบัจา้งต่างๆ อีกทัง้คนวยัหนุ่มวยัสาวและวยักลางคนย้ายออกไปท างานต่างจงัหวดั 
กลุ่มคนในวยัเรยีนก็ย้ายไปศึกษาในตวัจงัหวดัและในต่างจงัหวดั คนที่ยงัอยู่ประจ าในชุมชน
มกัจะเป็นผู้สูงอายุ เด็กและคนที่ประกอบอาชพีเกษตรกร ได้แก่ เกษตรกร รบัจา้งอยู่กบับ้าน 
และวยัรุน่ทีไ่มม่งีานท าหรอืไม่ไดเ้รยีนหนังสอื เป็นส่วนมาก  การเปลีย่นแปลงดา้นการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรบัจ้าง ค้าขาย และเกษตรกร 
ส าหรบัผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะท างานรบัจา้งอยู่กบับ้าน เช่นรบัจา้งผูกผา้เชด็เท้า เพื่อจะไดไ้ม่
ต้องเดนิทางออกไปท างานนอกบา้น อกีทัง้เนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแขง็แรงจงึไม่อยาก
เดนิทางและต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง การท างานรบัจา้งอยู่กบับ้านจะช่วยลดภาระของ
ครอบครวัได้บ้างเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา คนในชุมชนส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะ
ไดร้บัการศกึษาแค่ชัน้ประถมศกึษาเท่านัน้ และยงัไมผู่ส้งูอายทุีย่งัไมไ่ดร้บัการศกึษาเลย และคน
ในชุมชนได้เล็งเห็นถงึความส าคญัของการศึกษามากขึน้ โดยจะสนับสนุนให้บุตรหลานได้รบั
การศกึษาในชัน้สูงขึน้ มโีรงเรยีนในชุมชน ซึง่ท าใหค้นในชุมชนมโีอกาสไดร้บัการศกึษามากขึน้
กว่าเดิม ไม่ เหมือนในอดีตที่คนส่วนใหญ่จะได้ร ับการศึกษาเพียงแค่ชัน้  ป. 4 อีกทัง้
สถาบนัการศกึษายงัอยู่ไกลบ้าน และมจี านวนน้อย และรายได้ของคนในอดตีก็ไม่เพยีงพอกบั
การส่งลกูเรยีนในชัน้ระดบัสูงได ้แต่ในปจัจุบนั เดก็และเยาวชนทีต่้องการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ 
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เช่น ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงหรอืปรญิญาตร ีสามารถไปศกึษาต่อทีต่่างจงัหวดัหรอื
กรุงเทพฯ ส่วนผูท้ีไ่ม่ไดเ้รยีนในโรงเรยีนกไ็ปเรยีนทีศู่นยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน อย่างไรกต็าม 
ยงัมปีระชาชนจ านวนหนึ่งที่อ่านหนังสอืไม่ออก โดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุ และยงัมอีกีบางส่วนที่
ไมไ่ดศ้กึษาต่อเนื่องจากความยากจนและล าบาก 
 
 1.2 ข้อมลูทัว่ไปของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฎิบติังานเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ
   วเิคราะหค์่าสถติพิืน้ฐานของขอ้มลูทัว่ไปของเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 
จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง ลกัษณะการมสี่วนร่วมใน
โครงการ ประสบการณ์ท างานในชุมชน อายุราชการ ประสบการณ์ท างานด้านเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุ และอตัราเงนิเดอืน  โดยแจกแจงความถี่เป็นจ านวนและร้อยละ น าเสนอในรูปของ
ตารางและแปรผลดว้ยการบรรยาย 
 
ตาราง 29 เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามเพศ  
 

 
เพศ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ชาย 

 
5 

 
55.6 

 
หญงิ 

 
4 

 
44.4 

 
รวม 

 
9 

 
100.0 

 
 จากตาราง 29 ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรผู้ปฎบิตังิานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มากกว่า เพศหญงิมจี านวน 4 คน โดยเพศชายมมีากถงึ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 55.6 
และเพศหญงิ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 44.4 
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ตาราง 30 บุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามช่วงอาย ุ
 

 
ช่วงอาย ุ(ปี) 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
น้อยกว่า 30 ปี  

 
3 

 
33.3 

 
30 – 34 ปี 

 
3 

 
33.3 

 
35 – 39 ปี 

 
2 

 
22.3 

 
มากกว่า 40 ปี  

 
1 

 
11.1 

 
รวม 

 
9 

 
100.0 

 
   จากตาราง 30 ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรผูป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุส่วนใหญ่
จะมอีายุในช่วงน้อยกว่า 30 ปี และ 30 -  34 ปีคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 33.3 รองลงมาคอื ช่วงอาย ุ
35 – 39 ปี คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 22.3 และ อายมุากกว่า 40 ปี คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 11.1 
 
ตาราง 31 เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

 
สถานภาพสมรส 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
โสด 

 
3 

 
33.3 

 
หมา้ย 

 
2 

 
22.3 

 
อยูก่บัคู่สมรส 

 
4 

 
44.4 

 
รวม 

 
9 

 
100.0 
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  จากตาราง 31 ผลการศกึษาพบว่า สถานภาพการสมรสของผู้ปฎบิตังิานเบี้ยยงัชพี
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่อยู่กบัคู่สมรส คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 44.4 รองลงมา โสด คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
33.3 และ เป็นหมา้ย คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 22.3  
 
ตาราง 32 บุคลากรเจา้หน้าทีท่ีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 

 
ระดบัการศึกษา 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
มธัยมศกึษาตอนต้น 

 
2 

 
22.3 

 
อนุปรญิญา/เทยีบเท่า 

 
3 

 
33.3 

 
ปรญิญาตร ี

 
4 

 
44.4 

 
รวม 

 
9 

 
100.0 

 
 จากตาราง 32 ผลการศกึษาพบว่า ระดบัการศึกษาของเจา้หน้าที่ปฎบิตังิานเบี้ยยงั

ผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่จบปรญิญาตร ีคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 44.4 รองลงมา อนุปรญิญา/เทยีบเท่า คดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 33.3 และ มธัยมศกึษาตอนตน้ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 22.2 (ตาราง 32) 

 
ตาราง 33 เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 

 
ต าแหน่ง 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ระดบัปฎบิตักิาร 

 
9 

 
100.0 

 
รวม 

 
9 

 
100.0 

 
   จากตาราง 33 ผลการศกึษาพบว่า เจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุทัง้หมดมี
ต าแหน่งในระดบัปฎบิตักิาร คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 100.0  
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ตาราง 34  เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามลกัษณะการมสี่วนรว่มใน 
      โครงการ 
 

 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ระดบัหมูบ่า้น 

 
3 

 
33.3 

 
ระดบัทอ้งถิน่ 

 
6 

 
66.7 

 
รวม 

 
9 

 
100.0 

 
   จากตาราง 34 ผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะการมสี่วนร่วมในโครงการของผูป้ฎบิตังิาน
เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุโดยส่วนใหญ่อยู่ระดบัทอ้งถิน่ คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 66.6 รองลงมาจะเป็นใน
ระดบัหมูบ่า้น คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 33.3  
 
ตาราง 35 บุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามประสบการณ์ท างานใน 
      ชุมชน 
 

 
ประสบการณ์ท างานใน

ชุมชน 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล 

 
1 

 
11.1 

 
นกัพฒันาชุมชน 

 
8 

 
88.9 

 
จ านวน 

 
9 

 
100.0 

 
   จากตาราง 35 ผลการศกึษาพบว่า ประสบการณ์ท างานในชุมชนของเจ้าหน้าที่
ปฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่เป็นนกัพฒันาชุมชน คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 88.9 รองลงมา
จะเป็นสมาชกิ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 11.1  
 



 88 

ตาราง 36 เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามอายุราชการ 
 

 
อายรุาชการ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
น้อยกว่า 4 ปี 

 
5 

 
55.6 

 
4 – 9 ปี 

 
3 

 
33.3 

 
มากกว่า 10 ปี  

 
1 

 
11.1 

 
จ านวน 

 
9 

 
100.0 

 
   จากตาราง 36 ผลการศกึษาพบว่า บุคลากรเจา้หน้าทีผู่้ปฎบิตังิานจะมอีายุราชการ
ส่วนใหญ่น้อยกว่า 4 ปีคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 55.6 รองลงมาจะเป็น 4 – 9 ปี คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 
33.3 และ อายรุาชการมากกว่า 10 ปี คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 11.1  
 
ตาราง 37 บุคลากรเจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
      ดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 

 
ประสบการณ์ท างานด้าน

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
น้อยกว่า 2 ปี  

 
5 

 
55.6 

 
2 – 5 ปี 

 
3 

 
33.3 

 
มากกว่า 6 ปี  

 
1 

 
11.1 

 
จ านวน 

9  
100.0 
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   จากตาราง 37 ผลการศกึษาพบว่า ประสบการณ์ท างานดา้นเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า 2 ปี คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 55.6 รองลงมา ช่วงอายุ 2 – 5 ปี คดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 33.3 และ ช่วงอายมุากกว่า 6 ปี คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 11.1 
 
ตาราง 38 บุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ าแนกตามอตัราเงนิเดอืน 
 

 
อตัราเงินเดือน 

 
จ านวน 

 
ร้อยละ 

 
ไมเ่กนิ 8,000 บาท 

 
2 

 
22.2 

 
8,001 – 10,000 บาท 

 
3 

 
33.4 

 
10,001 – 12,000 บาท 

 
2 

 
22.2 

 
12,001 ขึน้ไป 

 
2 

 
22.2 

 
จ านวน 

 
9 

 
100.0 

 
  จากตาราง 38 ผลการศกึษาพบว่า อตัราเงนิเดอืนของบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิาน
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 33.4 
รองลงมา จะมอีตัรารอ้ยละเท่ากนั คอืเงนิเดอืน ไม่เกนิ 8,000 บาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 22.2  
เงนิเดอืน 10,001 – 12,000 บาทคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 22.2 และอตัราเงนิเดอืน 12,001 บาทขึน้
ไปคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 22.2  
  

  ขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาไดจ้ากเอกสารและการสมัภาษณ์จากเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเบีย้
ยงัชพีผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ของการประเมนิโครงการเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายุ : ศกึษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก เพื่อน ามาวเิคราะหต์าม
กรอบแนวคดิของการวจิยัน าไปประเมนิใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ
นอกจากน้ีเพื่อใหเ้ขา้ถงึสภาพและปญัหาทีม่าของหลกัประกนัรายไดข้องผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุ มคีวามเพยีงพอกบัการใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั ในการด ารงชวีติมปีจัจยัใดบ้างที่
ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละค่าจา่ยใชข้องผูส้งูอาย ุขอ้มลูเบือ้งต้นทีน่ ามาใชใ้นการประเมนิประกอบดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา การท างาน รายไดป้ระจ า มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน การรบั
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เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ รายไดท้ัง้หมดรวมทัง้เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุถูกน ามาเป็นค่าใชจ้่ายในดา้นต่างๆ 
ซึง้ถอืเป็นค่าใชจ้า่ยทีต่อ้งน ามาด ารงชวีติในแต่ละวนั 
           ในปจัจบุนัผูส้งูอายบุางรายกไ็ปศกึษาในวดัเพื่อจะไดศ้กึษาค าสอนของพระพุทธศาสนา
มากขึ้น ด้านสุขภาพอนามยัของผู้สูงอายุ ในอดตี คนในชุมชนมสีุขภาพดกีว่าในสมยัปจัจุบนั 
เพราะการเขา้ประทานอาหารทีเ่ป็นธรรมชาต ิพชืผกัไม่มสีารพษิ จงึท าให้ปญัหาทางสุขภาพมี
ไมม่ากนกั แต่ในปจัจบุนัมโีรคภยัไขเ้จบ็หลายชนิดทีไ่มส่ามารถรกัษาไดเ้อง ผูป้่วยจ าเป็นต้องไป
พบแพทย ์และรกัษาอยา่งต่อเนื่อง บางรายมโีรคประต ารวัเรือ้รงั ในอดตีเมื่อเจบ็ป่วย มกัไม่ค่อย
ไปโรงพยาบาล แต่จะใหห้มอบา้นรกัษาโดยใชย้าสมุนไพรเป็นหลกั อกีทัง้โรงพยาบาลยงัอยู่ไกล
จากชุมชน ท าให้คนไม่ค่อยไปรบัการรกัษาที่โรงพยาบาลเพราะการเดินทางไม่ค่อยสะดวก
เหมอืนกบัในปจัจุบนั การเขา้ถงึของภาครฐัท าใหค้นในชุมชนมสีุขภาพทีด่ขี ึน้ ในชุมชนมสีถาน
บรกิารของรฐัด้านสาธารณสุขเพิม่ขึ้น เช่น อนามยัประจ าหมู่บ้าน โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
นอกจากนัน้ยงัมหีน่วยแพทยเ์คลื่อนทีม่าใหบ้รกิารคนในชุมชนประมาณเดอืนละครัง้  
   จะเหน็ได้ว่ามนุษยท์ุกคนย่อมมคีวามต้องการมคีุณภาพชวีติที่ด ีซึ่งคุณภาพชวีติที่ดี
น ามาซึ่งความสุข ทัง้กายและใจ ความสุขทางกายคือ การมหีรอืได้รบัการตอบสนองความ
ตอ้งการทัง้ดา้นอาหาร   เสือ้ผา้  ทีอ่ยูอ่าศยั ยารกัษาโรค เครือ่งมอืเครื่องใช ้เครื่องอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ พอสมควร และทางจติใจคอื การมคีวามรกั ความอบอุ่นและความมัน่คงทางจิตใจ 
ไดร้บัการยอมรบั รฐับาลไดน้ าความคดิการสรา้งหลกัประกนัโดยการสรา้งระบบใหผู้ท้ีก่ าลงัอยู่ใน
ระบบตลาดแรงงานช่วยกนัออมเพื่อสร้างหลกัประกนัยามชราภาพส าหรบัตนเอง และบุคคล
ภายในกลุ่มเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ในระดบัมาตรฐานทีไ่ม่แตกต่างจากเดมิ ก่อนทีจ่ะเป็นผู้
ไมไ่ดท้ างานเนื่องจากความสงูอาย ุและเพื่อศกึษาระดบัความตอ้งการสวสัดกิารสงัคมดา้นต่าง ๆ 
ของผู้สูงอายุ รวมไปถงึปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธแ์ละมอีทิธพิลต่อระดบัความต้องการนัน้ ๆ  เพื่อ
น าไปสู่การสร้างระบบศึกษาระดบัความต้องการบรกิารสวสัดกิารสงัคมของ  ผู้สูงอายุในเขต
ชนบท นอกจากนัน้ยงัจะได้วเิคราะห์ขอ้จ ากดัด้านความสามารถของรฐัในการดูแลและจดัหา
บรกิารสวสัดกิารสงัคมใหแ้ก่ผูสู้งอายุและเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการกระตุ้นครอบครวัใหม้บีทบาท
และมสี่วนรว่มในการดแูลผูส้งูอายคุวบคู่กบับรกิารสวสัดกิารสงัคมทีร่ฐัพงึมใีห ้คุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายขุึน้อยูก่บัระดบัการศกึษา รายได ้การมอีาชพีก่อนวยั  60 ปี การมอีาชพีในปจัจุบนั เพศ 
สถานภาพทางสงัคม บุตรหลานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและสภาพอารมณ์ ผูสู้งอายุที่ท างานหรอืมี
งานรบัผดิชอบจะมอีตัราการตายต ่ากว่าผู้สูงอายุที่ไม่มงีานรบัผดิชอบโดยไม่ขึน้อยู่กบัสถานะ
สุขภาพ แนวโน้มของปญัหาสุขภาพทัง้โรค ภาวะทุพพลภาพ และภาวะพึง่พาจะสูงขึน้ในอนาคต 
ท าใหก้ารใชจ้่ายทางทรพัยากรดา้นการแพทย ์การสาธารณสุขและดา้นอื่นๆในอนาคตอกี 20 ปี
ขา้งหน้าจะมากอย่างมหาศาลและมคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีารด าเนินการอย่างเหมาะสมและ
เรง่ด่วน 

 
 



 91 

ส่วนท่ี 2. การประเมินโครงการเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุตามแนวทางการประเมินของ ไทเลอร ์ 
 

 ในส่วนน้ีผูศ้กึษาวจิยัจะน าเสนอขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ เพื่อประเมนิโครงการเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอายใุน 5 ดา้น ตามแนวทางของไทเลอร ์คอื ดา้นเป้าหมาย ดา้นจุดประสงค ์ดา้นการ
ก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม ดา้นวธิเีอือ้ต่อความส าเรจ็ และ ดา้นผลสมัฤทธิข์องโครงการ ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 ประเมินเป้าหมาย หมายถงึ เป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่ผูสู้งอายุทีม่รีายไดไ้ม่เพยีงพอ
ต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได้ 
 
              2.1.1 หลกัประกนัรายได้ของผูส้งูอาย ุ

  จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์เจา้หน้าที่ปฎบิตังิานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เมื่อน ามาวเิคราะห์ความชดัเจนของการประเมนิเป้าหมาย 
คือ การสร้างหลกัประกันให้แก่ผู้สูงอายุที่มรีายได้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพหรอืไม่สามารถ
ประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได ้ดงันัน้จงึไดผ้ลสรปุว่า  

  จากสภาพปญัหาดา้นรายได้ถอืเป็นปญัหาหลกัของผู้สูงอายุไทย และบรกิารทีท่างรฐั
จดัให้ผู้สูงอายุมกัเป็นบรกิารที่มุ่งช่วยเหลอืผู้สูงอายุที่ยากจน ขาดการอุปการะและช่วยเหลอื
ตนเองไม่ได้ ในรูปของการให้สิง่ของและบริการ และในระยะหลงัได้เปลี่ยนมาในรูปของเงนิใน
โครงการเบีย้ยงัชพี แต่เมือ่คดิออกมาเป็นตวัเงนิแลว้จะมจี านวนน้อยมากและไม่สามารถกระจาย
ไปยงัผูสู้งอายุได้อย่างทัว่ถงึและเหมาะสมกบัความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละสถานภาพได ้
รฐับาลจงึไดน้ าความคดิการสรา้งหลกัประกนัโดยการสรา้งระบบใหผู้ท้ีก่ าลงัอยู่ในตลาดแรงงาน
ช่วยกนัออมเพื่อจะไดเ้ป็นการสรา้งหลกัประกนัเมื่อยามชราภาพส าหรบัตนเองและบุคคลภายใน
กลุ่มเพื่อใหส้ามารถด ารงชวีติอยู่ไดใ้นระดบัมาตรฐานทีไ่ม่แตกต่างจากเดมิก่อนทีจ่ะกลายเป็นผู้
ไมส่ามารถท างานเนื่องจากมอีายุมากและเริม่เขา้สู่วยัของผูสู้งอายุ ซึง่หลายหน่วยงานพยากรณ์
ไว้ว่า สงัคมไทยก าลงัเดินเข้าสู่ความเป็น "สงัคมผู้สูงอายุ" โดยจ านวนประชากรสูงอายุจะมี
สดัส่วนมากขึน้เรือ่ยๆ ในปี พ.ศ.2563 จะมผีูส้งูอายุเกอืบ 12 ลา้นคน คดิเป็นรอ้ยละ 26 ของคน
วยัท างาน หรอืโดยภาพรวมระดบัประเทศ ทุกๆ ครอบครวัทีม่คีนวยัท างาน 3 คน จะมผีูสู้งอาย ุ
1 คน แต่ขณะที่จ านวนผูสู้งอายุก าลงัเพิม่ขึน้ คนวยัท างานทีจ่ะมาดูแลค ้าจุนผูสู้งอายุกก็ าลงัลด
จ านวนลดลง เพราะครอบครวัคนไทยนับวันจะเล็กลง เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง มีการ
คุมก าเนิดมากขึน้ คนมลีูกน้อยลง เมื่ออยู่ในวยัท างาน คนเหล่านี้มคีวามผนัผวนของรายไดสู้ง 
คอืบางช่วงมมีาก บางช่วงรายไดไ้ม่พอกบัค่าใช้จ่ายจ าเป็นในชวีติประจ าวนั กลุ่มทีเ่สีย่งต่อการ
เป็นผูสู้งอายุยากจนคอื ผูท้ีม่กีารศกึษาน้อยเพื่อสรา้งความเป็นธรรมและความทดัเทยีม รฐัควร
แกไ้ข พรบ. ผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 การสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีตามความจ าเป็นอย่างทัว่ถงึและเป็น
ธรรม เปลี่ยนเป็น "หลกัประกนัดา้นรายได้" สทิธสิ าหรบัผูสู้งอายุทุกคนที่ขาดรายได ้และจดัตัง้ 
กองทุนสวสัดกิารเพื่อการชราภาพ โดยใหก้องทุน มคีณะกรรมการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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พรอ้มทัง้ มรีะบบตรวจสอบก ากบั ทีเ่ขม้แขง็ โปร่งใส หากผูสู้งอายุทุกคนมหีลกัประกนัรายไดท้ี่
เท่าเทียมกันทัว่ประเทศ กลุ่มผู้สูงอายุของไทยก็จะมสีุขภาพที่ย ัง่ยนื และมใิช่เป็นภาระของ
สถาบนัครอบครวัไทยในอนาคต โดยเจา้หน้าที่ผู้ปฎบิตังิานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุได้แสดงความ
คดิเหน็ว่า 

  “จากรายได้ที่ทางภาครฐัให้เพื่อเป็นการสรา้งหลกัประกนัรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ท าให้
สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุได้น าเงนิส่วนนี้มาใชจ้่ายแมว้่าจะเป็นจ านวนเงนิ เลก็ๆ น้อยๆ 
แต่ก็ยงัเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครวัไปได้บ้าง แม้จะเพยีงเลก็น้อยก็ตาม แต่ก็ถอืเป็น
ขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูส้งูอายวุ่ายงัไม่ถูกทอดทิง้ไปจากสงัคมในยคุปจัจบุนัและทางรฐับาลไดเ้ขา้มา
ช่วยเหลอื ใหผู้ส้งูอายไุดม้หีลกัประกนัรายไดท้ีแ่น่นอน ผูสู้งอายุจงึไม่ถูกทอดทิง้ใหอ้ยู่ตามล าพงั
อยา่งไมม่ใีครดแูล”   

             (จตุพล เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 
ขณะทีเ่จา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดม้คีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า 
 

  “ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัการสนบัสนุนเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ท าใหผู้สู้งอายุรูส้กึมคีวามภาคภูมใิจ
ได้บ้างแมว้่าจะเป็นเงนิเลก็ๆ น้อยๆ แต่ท าให้ผู้สูงอายุมขีวญัและก าลงัใจที่จะอยู่กบัครอบครวั
โดยไม่ได้คดิว่าตัวเองเป็นภาระให้แก่ครอบครวัและบุตรหลาน ซึ่ งเงนิที่ได้มาก็จะน ามาเป็น
ค่าใชจ้า่ยในการด ารงชวีติ ในการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ หรอื ใหห้ลานๆ ไดบ้า้ง”  

   (สามารถ มลูยิม้.2554 : สมัภาษณ์) 
 
จากการสมัภาษณ์ประเดน็ดา้นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่ผูสู้งอายุทีม่รีายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการ
ยงัชพีหรอืไม่สามารถประกอบอาชพีเลีย้งดูตนเองได ้โดยผูสู้งอายุทีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุได้
แสดงความคดิเหน็ว่า 
 
  “แมว้่ารายได้จากการท างานจะน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบในแต่ละเดอืนซึ่งเป็นเงนิไม่กี่รอ้ย
บาท แต่รายไดท้ีไ่ดม้าจากการท างานกย็งัเป็นสิง่ทีภ่าคภมูใิจ อกีทัง้ยงัช่วยใหต้นเองมคีุณค่าโดย
ไม่ได้อยู่ไปวนัวนัโดยเปล่าประโยชน์ อย่างน้อยก็ยงัมเีงนิมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครวั ไม่เป็น
ภาระใหก้บัคนในครอบครวัและท าใหค้รอบครวัมคีวามสุขในการอยู่ร่วมกนั โดยการช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนัของคนในครอบครวั คนในครอบครวัยงัดแูลเอาใจใส่ในการท าใหจ้ติใจเป็นสุข”  

    (สว่าง ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 
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ในขณะทีผู่ส้งูอาย ุไดม้คีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
 

  “รายได้จากเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้มกีนิมใีช้เพิม่ขึ้นเลก็ๆ น้อยๆ  พอ
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ แม้ว่ารายได้ที่ได้มาจะไม่มากมายนัก แต่ก็ยงัดีกว่าที่ จะท าให้คนใน
ครอบครวัเดอืดร้อน เมื่อมเีงนิเข้ามาสนับสนุนจงึท าให้ความสามารถในการใช้จ่าย และความ
เป็นอยู่ในชวีติประจ าวนัดขีึน้บ้างรวมไปถงึท าใหเ้กดิคุณค่ามากขึน้ คอืการได้รบัเกยีรตจิากคน
ในชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกนักบัคนในชุมชน และส าหรบัผูสู้งอายุทีไ่ด้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ
เกดิความดใีจ ถงึแมจ้ะเป็นเงนิเลก็ๆ น้อยๆ แต่ก็ท าให้สามารถมกีนิ ไม่อดมือ้ กนิมือ้ มกีนิมใีช้ 
การใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มจีากสภาพเศรษฐกิจในปจัจุบนัมคี่าครองชพีเพิม่ขึน้ ท าให้ผู้สูงอายุ
ต้องล าบากมากขึน้จากการไม่มรีายได้ ซึ่งในส่วนนี้อยากให้ภาครฐัมีการเพิม่รายได้เบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายใุหก้บัผูส้งูอาย ุเพื่อจะไดม้ชีวีติทีด่ขี ึน้จากเดมิและเหมาะสมกบัค่าใชจ้่ายและรายไดท้ีร่บั
จรงิ”  

                 (โชต ิเสนอใจ.2554: สมัภาษณ์) 
 

เจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 

  “ดา้นการท างาน รายได ้และเศษฐกจิ กย็งัถอืว่าเป็นแหล่งส าคญัของผูสู้งอายุรองจาก
บุตร โดยผูสู้งอายุทีอ่ยู่ตามชนบทจะท างานมากกว่าผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในเมอืงหลวง ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ใน
ชนบทโดยส่วนใหญ่จะท างานด้านเกษตรกรรม การที่ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ท างาน มี
รายได้ต ่า และมทีรพัยส์นิและเงนิที่ออมไม่มาก ไม่มหีลกัประกนัรายได้ยามชราภาพ จงึท าให้
ผูส้งูอายไุทยตกอยูใ่นภาวะเศรษฐกจิทีไ่มด่ ีหรอืยากจน”  

                      (วรนุช โหยหวล.2554 : สมัภาษณ์) 
 

เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดเ้สนอแนะความคดิเหน็ว่า 
 
  “ผู้สูงอายุนัน้ นอกจากจะมบีทบาทเป็นผู้รบัการเกื้อหนุนแลว้ยงัมบีทบาทเป็นผูใ้หก้าร
เกื้อหนุนด้านต่างๆ แก่บุตร ญาต ิเพื่อนบ้านและชุมชน ซึ่งประเภทของการเกื้อหนุนที่ปรากฎ
อยา่งชดัเจนทีสุ่ด คอื การใหค้ าปรกึษา การรบัภาระในงานบา้น  รวมถงึการใหเ้งนิทอง การแบ่ง
ทรพัย์สินและมรดกแก่บุตรหลาน ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มบีทบาทเป็นผู้น าครอบครวั โดยท า
หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของบุตรหลานและเป็นผู้ประสานหรอืไกล่เกลีย่เวลาบุตร หลานมปีญัหากนั 
ผูสู้งอายุยงัคงเป็นร่มโพธิร์่มไทรของครอบครวั บุตร หลานใหค้วามเคารพและเชื่อฟงัค าสัง่สอน
ของผูส้งูอาย ุอกีทัง้ ผูส้งูอายยุงัใหค้วามช่วยเหลอืแก่ครอบครวัตามก าลงัและความสามารถ เช่น 
การดแูลบา้น เลีย้งหลาน ท าอาหารและงานบา้นอื่นๆ อกีดว้ย”  



 94 

             (เกศรนิทร ์แสดงทวปี.2554 : สมัภาษณ์)  
เจา้หน้าทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 
    “ในด้านการเงนิ ความต้องการด้านวัตถุสิ่งของเป็นความต้องการขัน้พื้นฐานของ
มนุษย์ และมคีวามส าคญัต่อการด าเนินชีวติในแต่ละวนั ผู้สูงอายุต้องการสิ่งของต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่จ าเป็นเช่นเดยีวกนั โดยสิง่ของในที่น้ี หมายถงึ ปจัจยัพืน้ฐานในการ
ด ารงชีพของมนุษย์ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร ยารกัษาโรค เสื้อผ้า เครื่องใช้และอื่นๆ โดย
ผูส้งูอายไุดร้บัการอุปการะ ดูแล จดัหาสิง่ของต่างๆ นอกจากสิง่ของแลว้ การไดร้บัการเกื้อหนุน
ดา้นการเงนิแก่ผูส้งูอายสุามารถตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุไดแ้ละถอืว่าเงนิเป็นปจัจยั
ทีม่คีวามส าคญัและจ าเป็นในการด าเนินชวีติของผู้สูงอายุอกีด้านหนึ่ง ซึง่การเกื้อหนุนด้านเงนิ
นัน้ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุได้รบัเงนิจากคนในครอบครวัโดยเฉพาะบุตร ตามโอกาสและขึน้อยู่กบั
ความสามารถของบุตรหรอืคนในครอบครวั บุตรที่อยู่กบัผู้สูงอายุหรอือาศยัอยู่ใกล้ๆ นัน้จะให้
เงนิครัง้ละ 100 บาท และใหใ้นช่วงเทศกาลเช่น วนัสงกรานต์ วนัแม่ วนัเขา้พรรษา ทัง้นี้เพื่อให้
ผูสู้งอายุไดน้ าไปใช้จ่ายเลก็ๆ น้อยๆ เช่น การซือ้หมาก พลู ขนม ในขณะทีบุ่ตรทีอ่ยู่ไกลนัน้จะ
กลบัมาในช่วงเทศกาล เช่น วนัปีใหม่ วนัสงกรานต์ วนัเขา้พรรษา เงนิทีใ่หแ้ก่ผูสู้งอายุนัน้จะให้
ครัง้ละประมาณ 200 – 300 บาท และที่ให้มากที่สุดครัง้ละ 500 บาท ขึน้อยู่กบัฐานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคมของบุตรคนนัน้ การที่บุตรที่อยู่ไกลจากผู้สูงอายุ ไม่มโีอกาสได้ใกล้ชดิกบั
ผูส้งูอายมุากนัก จงึใหเ้งนิ ส่วนบุตรทีอ่าศยัอยู่ใกลม้โีอกาสไดดู้แลผูสู้งอายุมากกว่า จงึเกื้อหนุน
ดา้นอื่นๆ ไดม้ากกว่า เช่น การดูแล เยีย่มเยยีน แต่อย่างไรกต็ามยงัมผีู้สูงอายุบางรายทีไ่ม่เคย
ไดร้บัเงนิจากบุตร”  

 (ปฎพินัธ ์สุกดว้ง.2554 : สมัภาษณ์) 
 

ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็เช่นเดยีวกนัว่า 
 
   “การไดร้บัการดูแลจากบุตรนัน้ถอืเป็นสิง่ทีม่คีุณค่ามากทีสุ่ดในยามแก่ชรา เพราะบุตร
ถอืเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดในชวีติ การทีไ่ดร้บัการเกื้อหนุนไม่ว่าจะเป็นสิง่ของ เงนิทอง หรอืความเอา
ใจใส่ ถอืไดว้่ามคีวามสุขทีไ่ดอ้ยู่ร่วมกนั แมว้่าจะไดร้บัเพยีงเลก็น้อยกต็าม แต่การไดดู้แลซึง่กนั
และกันถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมใิจของผู้สูงอายุ และยงัคิดว่าตวัเองไม่ได้เป็นส่วนเกินของคนใน
ครอบครวั การยกยอ่ง ส่งเสรมิ การเคารพนับถอื และยงัเหน็ว่าผูสู้งอายุเป็นร่มโพธิร์่มไทร แค่น้ี
กม็คีวามสุขและสามารถอยูร่ว่มกบัคนในครอบครวั และคนในสงัคมไดอ้ยา่งสงบสุข”  

               (ไทย ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์)  
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ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งเช่นเดยีวกนัว่า 
 
   “คุณภาพชวีติของผูส้งูอายขุึน้อยูก่บัระดบัการศกึษา รายได ้การมอีาชพีก่อนวยั  60 ปี 
ถือเป็นสิ่งส าคัญกับผู้สูงอายุ บุตรหลานที่ให้ความช่วยเหลือและรวมถึงการดูแลสภาพทาง
อารมณ์ของผูสู้งอายุกเ็ป็นสิง่ส าคญัเช่นกนั ผูสู้งอายุทีท่ างานหรอืมงีานรบัผดิชอบจะมอีตัราการ
ตายต ่ากว่าผู้สูงอายุที่ไม่มงีานรบัผดิชอบโดยไม่ขึ้นอยู่กบัสถานะสุขภาพ ปญัหาสุขภาพทัง้โรค 
ภาวะทุพพลภาพและภาวะพึง่พาจะสงูขึน้ในอนาคต ท าใหก้ารใชจ้่ายเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล 
การสาธารณสุขและดา้นอื่นๆในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้าจะมากอยา่งมหาศาลและมคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งมกีารด าเนินการอย่างเหมาะสมและเรง่ด่วน”  
                                                                     (ทองใบ ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า  การประเมินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ : 
กรณศีกึษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน จงัหวดันครนายก มคีวามชดัเจนมากถงึการสรา้ง
หลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่ผู้สูงอายุ มกีารสนับสนุนจากทางหน่วยงานใหผู้สู้งอายุไดเ้ขา้รบัเบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุกนัอย่างทัว่ถงึ โดยผูน้ าชุมชนจะเขา้ไปสอบถามจากประชาชนในชุมชนทุกหลงัคา
เรอืน และมกีารจดบนัทกึขอ้มลูของผูส้งูอายุเพื่อไปท าการเสนอและลงทะเบยีนไวใ้หก้บัผูสู้งอาย ุ
ในการตนเองทางหน่วยงานได้สนับสนุนให้มกีารพึ่งพาตนเองมากขึ้น ในการได้รบัเบี้ยยงัชพี
ผู้สูงอายุ แม้ว่าจะเป็นเงนิที่ได้เพยีงน้อยนิด  แต่ก็ยงัช่วยให้ผู้สูงอายุได้น ามาใช้เป็นค่าใช้จ่าย 
เลก็ๆ น้อยๆ อกีทัง้ยงัเป็นขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผู้สูงอายุต่อไปได้ว่ารฐับาลได้มหีลกัประกนัรายได้
ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพี ไม่เป็นภาระให้แก่คนในครอบครวัและสงัคม ผู้สูงอายุยงั
สามารถอยู่ร่วมกบัคนในครอบครวัได้เป็นอย่างดี  อกีทัง้ยงัท าใหเ้ขา้ถงึแหล่งขอ้มลูมากขึน้จาก
การสมัภาษณ์เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานถงึสภานภาพของผูสู้งอายุทีม่ภีาวะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องซึง่
กลายเป็นปญัหาใหญ่ที่ท าให้ภาครัฐต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนถึงการ
หลกัประกนัรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในปจัจุบนัภาวะผู้สูงอายุเพศหญงิมอีตัรเพิม่มากขึน้ผูสู้งอายุ
เพศชายเนื่องจากภาวะการเสยีชวีติของเพศหญงิมน้ีอยกว่าเพศชาย แต่ในทางกลบักนัผูสู้งอายุ
เพศชายต้องท างานหนักมากกว่าผูสู้งอายุเพศหญงิ และการศกึษาของผูสู้งอายุโดยส่วนใหญ่จะ
จบชัน้ประถมศกึษา จงึท าให้การเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูข่าวสารได้ยาก จงึท าใหผู้สู้งอายุมรีายไดไ้ม่
เพยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยและส่งผลใหผู้ส้งูอายมุฐีานะยากจน 
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2.2 ประเมินจดุประสงค ์หมายถงึ จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สิง่ทีส่ามารถน ามาปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 
              2.2.1 การมีอาชีพ และการพ่ึงพาตนเอง ของผูส้งูอายุ 
              การท างานถอืเป็นแหล่งรายได้ของผู้สูงอายุรองจากบุตร โดยส่วนใหญ่ในเขตชนบท
ผูส้งูอายเุพศชายจะท างานหนกัมากกว่าเพศหญงิ ส่วนผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นเขตเมอืงหลวงผูสู้งอายุใน
เขตเมอืงจะมรีายได้สูงกว่า โดยผู้สูงอายุในเขตชนบทจะมรีายได้ต ่าสบืเนื่องจากไม่ได้ท างาน 
หรอืแหล่งที่มาของรายได้มาจากบุตร การส่งเสรมิจากหน่วยงานภาครฐัจงึเป็นสิง่ส าคญัในการ
ประกอบอาชพีของผู้สูงอายุ หากได้มกีารส่งเสรมิจากหน่วยงานในชนบทไม่ว่าจะเป็นองค์การ
บรหิารส่วนต าบล หรอืหน่วยงานสาธารณสุข ใหผู้ส้งูอายไุดป้ระกอบอาชพี จดัหางานทีม่รีปูแบบ
หลากหลายและเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผู้สูงอายุแต่ละวยั ผู้ปฎบิตังิานเจา้หน้าที่
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 
            “หน่วยงานถือเป็นแรงขบัเคลื่อนในการสร้างอาชีพให้กบัผู้สูงอายุในชุมชน ในการ
สนบัสนุนใหผู้สู้งอายุประกอบอาชพี ดงันัน้ภาครฐัจะต้องมกีารสนับสนุนใหห้น่วยงานในชุมชนมี
พฒันาเสริมสรา้งอาชพีให้กบัผู้สูงอายุในชุมชนด้วย เช่น การสนับสนุนช่วยเหลอื การปลูกพชื 
เลีย้งสตัว ์ทอผา้ หรอือาชพีต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายุ โดยการน าภูมปิญัญาของผูสู้งอายุมา
ถ่ายทอดใหก้บัคนในชุมชนไดเ้รยีนรูห้ลกัการการประกอบอาชพี อกีทัง้ยงัช่วยใหผู้สู้งอายุกับคน
ในชุมชนมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั และสามารถพึง่พากนัได้”  

               (อุทยั ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 
 

           จากการสมัภาษณ์ประเดน็ดา้นการประเมนิจุดประสงค์ คอื ในเชงิพฤตกิรรม ผู้สูงอายุ
สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจรงิ ซึ่งน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง จากการประกอบอาชพี โดย
ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 
   “จากการทีห่น่วยงานได้มกีารสนับสนุนให้ผูสู้งอายุไดม้คีวามสามารถในการประกอบ
อาชีพตามที่ผู้สูงอายุถนัด ได้มีการแนะน าบ้างแต่ยงัไม่ได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงาน
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนอย่างเต็มที่ และได้มกีารแนะน าการประกอบอาชพี การตดั
เยบ็เสือ้ผา้ เพื่อจะไดเ้ป็นแรงจงูใจใหก้บัผูสู้งอายุทีม่คีวามสามารถในดา้นการตดัเยบ็เสือ้ผา้ การ
ประกอบอาชพีการก่อสรา้ง การสรา้งโต๊ะ เก้าอี้ ไดม้กีารสนับสนุน แต่ยงัไม่ต่อเนื่องและชดัเจน
มากเท่าทีค่วร และหน่วยงานยงัใหก้ารสนบัสนุนในการน าผูสู้งอายุไปดูแหล่งประกอบอาชพีดา้น
ต่างๆ เพื่อไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติการด ารงชวีติ และศกึษาการใชช้วีติอย่างพอเพยีงไดอ้ย่างเหมาะสม 
ในการเปิดโอกาสใหผู้ส้งูอายไุดแ้สดงความสามารถมโีครงการเกดิขึน้ ในอนาคตขา้งหน้า”  
                                                                       (เขยีน ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 
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ในประเดน็เดยีวกนัน้ีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็อกีว่า 
 
   “ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ไดม้กีารสนับสนุนใหไ้ปดูงานจากแหล่งชุมชน
อื่นเพื่อจะไดน้ ามาเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ แต่เนื่องจากสภาพร่างกายไม่อ านวย เลยท าใหไ้ม่
สามารถไปดูงานจากแหล่งชุมชนอื่นๆ ได้ แต่ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ก็ยงั
สนบัสนุนใหส้่งเสรมิการประกอบอาชพีอยู่กบับา้น เช่นการเยบ็ผูกผา้เชด็เทา้ ซึง่กท็ าใหม้รีายได้
เพิม่เขา้มาจากเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ”  (แขม ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 
เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
 
           “ในการพาผู้สูงอายุออกไปดูงานจากแหล่งชุมชนอื่นหน่วยงานได้มีโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะต้องการให้ผู้สูงอายุไดเ้รยีนรู ้การพฒันา การด ารงชวีติ และเรยีนรูว้ถิชีวีติจาก
แหล่งชุมชนอื่นๆ เพื่อน ามาพฒันาใหต้นเองมกีารประกอบอาชพีทีต่นเองสนใจและตอ้งการท า” 
 (ช ูเสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) ท านองเดยีวกนักบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิาน ไดแ้สดงความคดิเหน็
เพิม่เติมว่า “ทางหน่วยงานมกีารมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุรู้จกัการช่วยเหลอืตนเองมากขึ้น และให้
ผูส้งูอายไุดน้ าความรูท้ีต่นเองมอียูแ่ลว้น ามาต่อยอดในการประกอบอาชพี และท าใหผู้สู้งอายุเกดิ
ความภาคภูมใิจทีไ่ดน้ าความรูม้าพฒันา ในการก่อเกดิรายได้ อกีทัง้ยงัได้ช่วยเหลอืคนเองและ
คนในครอบครวั ไม่เป็นภาระให้กบัคนในครอบครวั จงึท าให้ชวีติมคีวามสุขกบัครอบครวัเพิม่
มากขึน้”  

 (วรยทุธ วุฒโิรจน์.2554 : สมัภาษณ์) 
 

ถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถพึ่งตนเองได้จะเป็นภาระของครอบครวั ชุมชน และสงัคม ด้วยสาเหตุ
หลกัๆ 3 ประการ ดงัต่อไปนี้ 
  1. ปญัหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุเชื่อว่าเมื่อมอีายุมากขึ้นร่างกายจะเสื่อมถอยลง 
สุขภาพจะแย่ลงกว่าเดมิ ท าให้เป็นภาระแก่ลูกหลานจะต้องเสยีเงนิทอง และเสยีเวลา ในการ
ดูแลรกัษาเมื่อยามเจบ็ป่วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มโีรคประจ าตวั หรอืเป็นอมัพาตช่วยเหลือ
ตวัเองไม่ได้ ลูกหลานจ าเป็นต้องต้องคอยดูแลตลอดเวลา เจา้หน้าทีผู่้ปฎบิตังิานไดแ้สดงความ
คดิเหน็ว่า 
             “สุขภาพถอืเป็นตวัชีว้ดัทีส่ าคญัของการอยู่ดมีสีุขของประชากรผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุจะมี
ชีวิตที่มีคุณภาพ นอกจากจะไม่มีปญัหาทางการเงินแล้ว ต้องมีสุขภาพกายและใจที่ดี แต่
ประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น ไม่ได้หมายความว่าสุขภาพจะดีขึ้น ในด้านของสุขภาพกาย
ประชากรผู้สูงอายุต้องเผชญิกบัปญัหาการเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรงัเพิม่ขึน้ และกลบัต้องอยู่ใน
ภาวะทุพพลภาพ ช่วยตนเองไมไ่ด ้ตอ้งพึง่พาผูอ้ื่นในการด าเนินชวีติประจ าวนั”  
             (นุชร ีปูจ่นัทร.์2554 : สมัภาษณ์)  
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เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 
            “ความเจบ็ปว่ยและผูส้งูอายเุป็นของคู่กนัผูท้ีม่อีายุมากย่อมต้องการการรกัษาพยาบาล
และการดูแลเป็นพิเศษมากขึ้น เพราะกลุ่มผู้สูงอายุมอีาการเจ็บป่วยบ่อยครัง้ ทัง้ที่มอีาการ
เล็กน้อยและอาการหนัก เมื่อมกีารเจบ็ป่วยเล็กน้อย เช่น การปวดเมื่อยแขน ขา ก็จะไปหา
ผู้ทรงคุณวุฒใินหมู่บ้านที่มคีวามรูท้างด้านยาสมุนไพรและการนวดจบัเส้น โดยผู้สูงอายุ เรยีก
กว่า “หมอบ้าน” กรณีที่เจบ็ป่วยมากกว่าน้ี อาจไปหาเจา้หน้าที่อนามยัเป็นเบื้องต้น รวมทัง้ไป
โรงพยาบาลในตัวจงัหวัดและในกรุงเทพมหานครด้วย ทัง้นี้  ขึ้นอยู่กับอาการของโรคและ
ความสามารถในการไปรบัการรกัษาพยาบาล วธิกีารตรวจและรกัษาสุขภาพนัน้ ผู้สูงอายุไป
โรงพยาบาลหรอืสถานีอนามยัโดยมบีุตรหลานไปส่งและรอรบักลบั ซึ่งมกัจะเป็นเวลากลางวนั 
แต่มผีู้สูงอายุบางคนต้องไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง เพราะบุตรหลานต้องไปท างานหรอืไป
โรงเรยีน ไม่สามารถพาผูสู้งอายุไปโรงพยาบาลได ้ซึ่งผู้สูงอายุเองก็ไม่อยากรบกวนบุตรหลาน
หรอืเพื่อนบา้น แต่ถา้เป็นผูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถช่วยเหลอืตนเองได ้จะต้องมบีุตรหลาน หรอืญาติ
น าไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ถ้าเป็นเวลากลางคืนบุตรหลานไม่มรีถก็จะต้องไปขอความ
ช่วยเหลอืจากเพื่อนบา้นทีม่รีถยนต์ไปส่งโรงพยาบาลและรอรบักลบัพรอ้มกนั โดยส่วนใหญ่แลว้
ผูน้ าชุมชนจะเป็นผูร้บัหน้าทีใ่นดา้นนี้และเป็นธุระน าส่งโรงพยาบาลดว้ยตนเอง”  
          (ประทปี รกัคุณ.2554 : สมัภาษณ์) 
 

  2. ปญัหาด้านการดูแล ผูสู้งอายุเชื่อว่า การที่ลูกหลานต้องมาดูแลตนนัน้ ถอืเป็น
การสร้างความล าบากให้แก่ครอบครวั โดยเฉพาะลูกหลานที่แต่งงานมคีรอบครวั มภีาระต้อง
ดูแลครอบครวัของตนเอง เพื่อมาดูแลปรนนิบตัพิ่อแม่ หรอืปู่ย่าตายายทีเ่ป็นผูสู้งอายุ ผู้สูงอายุ
บางคนจงึได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า การดูแลคนแก่เป็นภาระหน้าที่ที่น่าเบื่อหน่าย คน
รงัเกยีจ เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

 
   “การได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครวัถือเป็นสิง่ส าคญัที่ผู้สูงอายุจะต้อง

ได้รบัจากคนในครอบครวั รวมไปถงึสภาพทางจติใจที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ร่วมกบัคนใน
ครอบครวัโดยไม่คดิว่าตนเองเป็นภาระ นัน่หมายถงึ คนในครอบครวัต้องใหก้ารดูแล เอาใจใส่ 
และท าใหผู้ส้งูอายเุกดิความรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่ามากขึน้ เพราะผูส้งูอายุถอืเป็นแบบอย่างทีด่ ีที่
คนในครอบครวัควรเคารพ”  

           (จตุพล เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 
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มเีจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
  

    “การเกื้อหนุนลักษณะแรกที่ผู้สูงอายุจะได้รบั คือ ด้านอารมณ์และจิตใจ การที่
ผู้สูงอายุได้ร ับการยกย่องจากบุคคลรอบข้าง หรือรู้สึกว่าบุคคลรอบข้างเห็นคุณค่า เห็น
ความส าคญั และการที่ผู้สูงอายุมคีวามรูส้กึปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ดา้นอุบตัเิหตุและอาชญากรรมในชุมชน ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไดร้บัการยกย่องและเหน็คุณค่าจาก
บุตรหลาน ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่และเอือ้อาทรอยา่งอบอุ่นใจ แต่ยงัมผีูสู้งอายุจ านวนหนึ่งทีบุ่ตร
หลานไม่เคยให้ความเคารพเชื่อฟงัและไม่เอื้ออาทร หรอืมกีารทะเลาะกนัในครอบครวัท าให้
ผู้สูงอายุเสียใจและน้อยใจ ส่วนความใกล้ชดิสนิทสนมที่มุ่งให้เกดิความมัน่คงทางอารมณ์และ
จติใจนัน้ผูส้งูอายไุดร้บัจากบุตรหลานทีอ่ยูด่ว้ยกนัมากกว่าบุคคลอื่นๆ ญาตทิีอ่ยูใ่กล้ๆ  และเพื่อน
บ้านก็ยงัมบีทบาทในการเกื้อหนุนทางอารมณ์และจติใจแก่ผู้สูงอายุทัง้ในยามปรกติและยาม
ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพเิศษ โดยเฉพาะญาติที่เป็นผู้น าของชุมชนหรอืนักวชิาชพีด้าน
สุขภาพอนามยั จะท าใหผู้ส้งูอายรุูส้กึมคีวามปลอดภยัในชวีติมากขึน้ดว้ย”  

        (ปฎพินัธ ์สุกดว้ง.2554 : สมัภาษณ์) 
 

        3. ปญัหาด้านการเงนิ ผู้สูงอายุเชื่อว่า การพึ่งพาลูกหลาน คอื การพึ่งพาด้าน
ทรพัยส์นิเงนิทอง ทัง้นี้กเ็พราะพวกเขาไม่สามารถท างานหาเงนิเลี้ยงตนเองได ้การด าเนินชวีติ
ในปจัจุบนัจงึขึ้นอยู่กบัผู้อื่น เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ไม่มเีบี้ย
บ านาญภายหลงัเกษยีณอายุ หรอืไม่มรีายไดอ้ื่น นอกจากลูกหลานส่งเสยีเลีย้งดู  มผีูสู้งอายุที่มี
ฐานะยากจนไม่กี่ราย ที่ได้รบัเงนิช่วยเหลอืจากกระทรวงมหาดไทย เดอืนละ 500 บาท ซึ่งไม่
เพยีงพอแก่การยงัชพี การที่ลูกหลานต้องให้ความอุปการะผู้สูงอายุ จงึเป็นภาระแก่ลูกหลาน
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ยิง่ครอบครวัที่มฐีานะยากจนก็จะเป็นภาระที่ส าคญัในการเลีย้งดูและการ
รกัษาพยาบาลเมื่อยามเจบ็ป่วย เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไดแ้สดงความคดิเหน็
ว่า 
           “บุตรถอืเป็นหลกัประกนัรายได้ที่ส าคญัของผู้สูงอายุ ดงันัน้ การได้รบัการดูแล หรอื
แหล่งรายได้ที่ส าคญัของผู้สูงอายุคอืบุตร แต่ประกนัรายได้เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ก็ยงัเป็นสิง่ที่ท า
ใหผู้ส้งูอายเุกดิความภาคภมูใิจ แมจ้ะเป็นเงนิเพยีงเลก็น้อย แต่กท็ าใหผู้สู้งอายุเกดิความรูส้กึว่า
ไมเ่ป็นภาระใหก้บับุตรมากนกั หรอือาจจะเป็นเงนิออมของผูสู้งอายุทีส่ามารถน าไปใชใ้นอนาคต
ไดเ้มือ่จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิ และไมต่อ้งรบกวนบุตรมากนกั”  

                                    (เกศรนิทร ์แสงทวปี.2554 : สมัภาษณ์) 
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ผูป้ฎบิตังิานดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า 
  
            “ความต้องการบรกิารด้านสวสัดกิารสงัคมนัน้ ผู้สูงอายุมคีวามต้องการให้รฐับรกิาร 
สวสัดิการสงัคมแก่ผู้สูงอายุ โดยอยากให้รฐัเน้นการให้บรกิารในหน่วยงานต่างๆ ให้มคีวาม
สะดวกเป็นพเิศษแก่ผู้สูงอายุ ส่วนผู้สูงอายุที่ท างานไม่ไหว ไม่มรีายได้ รฐัน่าจะให้สวสัดกิาร
ต่างๆ เช่น แนะน าอาชพีทีม่คีวามเหมาะสมกบัผูส้งูอายแุต่ละคน ตามความสามารถของผูสู้งอาย ุ
การสอนอาชพี เช่น การปลูกพชื เลี้ยงสตัว์มกีารส่งเสรมิจากภาครฐัมากขึ้น หรอืการให้เงนิ
สนับสนุนในการประกอบอาชพีน าร่องเกษตรกร เพื่อมาเป็นทุนในการเลี้ยงชพีของผู้สูงอายุใน
ชุมชน”  

  (วรนุช โหยหวล.2554 : สมัภาษณ์) 
 
ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั ว่า 
 
    “ผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านหลายอย่าง
ดว้ยกนั เช่น การปลูกต้นไม ้การขุดลอกคูคลอง การถางป่า การขนทรายเขา้วดั ถางหญ้าขา้ง
ถนน ดูแลและท าความสะอาดบา้นและบรเิวณวดั พฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ การพฒันานี้มกัจะท ากนั
ในวนัส าคญัๆ ผูส้งูอายไุดร้ว่มแรงรว่มใจกบัคนในวยัอื่นๆ เพื่อทีจ่ะพฒันาหมู่บา้น แมว้่าผูสู้งอายุ
มสี่วนไม่มากนักในการพฒันาชุมชนและสิง่แวดลอ้ม เมื่อเทยีบกบัคนในวยัอื่น เพราะผูสู้งอายุมี
ปญัหาในเรื่องสุขภาพไม่สามารถออกแรงกายได้มาก แต่ผูสู้งอายุส่วนมากจะมจีติส านึกที่ดต่ีอ
การพฒันาชุมชน และสิง่แวดล้อม โดยการแนะน าบุตรหลานให้ช่วยกนัดูแลรกัษาความสะอาด
บรเิวณบ้านและในสถานที่สาธารณะในชุมชน นอกจากน้ีการได้น าภูมิปญัญาที่มอียู่ น าไป
แนะน าและสอนใหก้บัลกูหลาน หรอืคนในชุมชน ท าใหผู้สู้งอายุไดรู้ส้กึว่าตนเองมคีุณค่า กบัการ
ไดอ้ยูใ่นชุมชนและสงัคมอยา่งเป็นสุขได”้  

   (บุญยงั ขวญัสุข.2554: สมัภาษณ์) 
ผูส้งูอายอุายกุไ็ดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
 
    “ทางหน่วยงานไดใ้หค้วามส าคญักบัสุขภาพร่างกาย โดยการผ่านสถานีอนามยั เพื่อ
เป็นการแนะน าการกนิอยู่ถูกสุขลกัษณะ โดยมเีจา้หน้าที่ของสถานีอนามยัจะใหก้ารดูแลในการ
รบัประทานอาหารรว่มถงึการสนบัสนุนใหผู้ส้งูอายไุดม้สี่วนรว่มในการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 
ตรวจความดนัโลหติ และการให้คนในครอบครวัได้รูจ้กัการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในครอบครวั
ของตนเอง ท าให้ผู้สูงอายุมสีุขภาพร่างกายที่แขง็แรงสมบูรณ์ และอยู่เป็นร่มโพธิร์่มไทรให้กบั
บุตรหลานต่อไปในอนาคตได”้ 
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           (เจรญิ บุญยงัประเสรฐิ.2554 : สมัภาษณ์) 
              จากการวเิคราะหข์อ้มลูนี้ชีใ้หเ้หน็ว่า การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ : ศกึษา
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธแิทน จงัหวดันครนายก ได้มกีารด าเนินงานที่ชดัเจน โดยมกีาร
ก าหนดแผนงานและวธิกีารด าเนินงานของหน่วยงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน เพื่อให้
เกดิประโยชน์กบัผูส้งูอายใุนชุมชน และท าใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนกบัผูสู้งอายุไดม้ี
การแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ครอบครวัยงัท าให้ผู้สูงอายุเกดิความรูส้กึไม่เป็นภาระใหก้บัครอบครวั การทีผู่สู้งอายุไทยส่วน
ใหญ่ไม่ได้ท างาน มรีายได้ต ่าและมทีรพัยส์นิหรอืเงนิที่ออมไม่มาก ไม่มหีลกัประกนัรายได้เมื่อ
เข้าสู่ยามชราภาพ ส่งผลให้ภาวะผู้สูงอายุไทยตกอยู่ในเศรษฐกิจที่ไม่ดี และเกิดภาวะความ
ยากจนขึน้ และในส่วนของภาครฐัที่เขา้มาดูแลช่วยเหลอืให้หลกัประกนัรายได้แก่ผู้สูงอายุ จงึ
ส่งผลดีกับผู้สูงอายุที่ไม่มรีายได้จากการท างานหรือประกอบอาชีพ แม้ว่าจะเป็นเงนิเพียง
เล็กน้อย อีกทัง้ยงัพอกบัค่าใช้จ่ายบ้าง ไม่พอกบัค่าใช้จ่ายบ้างในแต่ละเดอืน แต่ก็ยงัเป็นผล
ดกีว่าไม่มหีลักประกันให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนจรงิๆ น าไปใช้ประโยชน์ได้ คุณภาพชวีิตของ
ผูส้งูอายขุึน้อยูก่บัระดบัการศกึษา รายได ้การมอีาชพีก่อนวยั 60 ปี การมอีาชพีในปจัจุบนั เพศ 
สถานภาพทางสงัคม บุตรหลานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและสภาพอารมณ์ แต่ผลการวจิยัทีส่ าคญัใน
ประเทศไทย พบว่า ผูส้งูอายทุีท่ างานหรอืมงีานรบัผดิชอบจะมอีตัราการตายต ่ากว่าผูสู้งอายุทีไ่ม่
มงีานรบัผดิชอบโดยไมข่ึน้อยูก่บัสถานะสุขภาพ แนวโน้มของปญัหาสุขภาพทัง้โรค ภาวะทุพพล
ภาพ และภาวะพึ่งพาจะสูงขึ้นในอนาคต ท าให้การใช้จ่ายทางทรพัยากรด้านการแพทย์ การ
สาธารณสุขและดา้นอื่นๆในอนาคตอกี 20 ปีขา้งหน้าจะมากอย่างมหาศาลและมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งมกีารด าเนินการอยา่งเหมาะสมและเรง่ด่วน 
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2.3 ประเมินก าหนดขัน้ตอนกิจกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผูสู้งอายุที่ไดร้บัเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอาย ุการน ารายชื่อเขา้ทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาผูม้สีทิธไิด้รบัเบีย้ฯ การน ารายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บั
เบีย้ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย 
 
              2.3.1 ขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลือกผูส้งูอาย ุ
   กระบวนการคดัเลอืกโดยจะเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกส าคญัในการ
คดัเลอืกผูส้งูอายโุดยการใชป้ระชาคมทอ้งถิน่ แหล่งเงนิทุนของระบบเบีย้ยงัชพีนี้คอื เงนิอุดหนุน
เฉพาะกจิ  กระบวนการคดัเลอืกผูสู้งอายุถงึจะมรีะเบยีบก าหนดให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
ใชก้ลไกประชาคมในการคดัเลอืก แต่ปรากฏว่าในการปฏบิตัจิรงิ ความแตกต่างของการตคีวาม
ระเบยีบหรอืกระบวนการคดัเลอืกทีแ่ตกต่างกนัระหว่างพืน้ทีภ่ายใต้ระเบยีบเดยีวกนัมโีอกาสท า
ให้การคดัเลอืกไม่ตรงเป้าแล้ว ยงัก่อให้เกดิปญัหาที่ว่า ผู้สูงอายุที่ยากไรเ้หมอืนกนั ได้รบัการ
ปฏบิตัไิมเ่หมอืนกนัในแต่ละพืน้ที ่ 

  จดัใหม้กีารลงทะเบยีนผูม้สีทิธริบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุรายใหม่ที่ยงัไม่เคยลงทะเบยีน
มาก่อน  ซึ่งเป็นผู้มอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็นผู้เกิด
ก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 ส าหรบัในกรณีทีใ่นทะเบยีนราษฎรไม่ปรากฏวนัที ่เดอืนเกดิ ใหถ้อื
ว่าบุคคลนั ้นเกิดในวันที่  1 มกราคมของปีนัน้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยใช้
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดก้ าหนดคุณสมบตัิ
ของผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุดงันี้ 
  1. มสีญัชาตไิทย  
  2. มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 
  3. มอีายุหกสบิปีบรบิูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรบัเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
  4. ไม่เป็นผู้ได้ร ับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูร้บัเงนิบ านาญ บ านาญพเิศษ   หรอืเงนิอื่น
ในลกัษณะเดยีวกนั  ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้
ไดร้บัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ฐัหรอืองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย 

  ตามขัน้ตอนการยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนผูสู้งอายุ  ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี  ให้
ผูท้ีจ่ะมอีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไปในปีงบประมาณถดัไป ลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงนิเบีย้
ยงัชพีผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมภีูมลิ าเนา ณ ส านักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรอืสถานที่ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ก าหนด โดยมหีลกัฐาน
ดงันี้ 
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1. บตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มส าเนา 
2. ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 

                   3. สมุดบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา ส าหรบักรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุ่านธนาคาร 
                   4. ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบยีนได้ด้วยตนเอง ให้
มอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้ื่นเป็นผูย้ ืน่ค าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุทนกไ็ด้ 

  วธิกีารจ่ายเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุให้แก่ผู้มสีิทธ ิให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ่ายเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร ในอตัราเดอืนละ 
500 บาท เป็นรายเดอืนภายในวนัที่ 10 ของ ทุกเดอืน เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบตัิงานได้แสดงความ
คดิเหน็ว่า 
    “คณะกรรมการประจ าหมู่บ้านจดัท าทะเบยีนของผู้สูงอายุที่มสีิทธิได้รบัเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุและท าการส่งรายชื่อผู้สูงอายุให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิแ์ทน จังหวัด
นครนายกเพื่อน าไปตรวจสอบผู้สูงอายุที่มอีายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไปและประกาศรายชื่อผู้
ไดร้บัสทิธกิารเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุพื่อใหผู้ส้งูอายแุละคนในชุมชนไดร้บัทราบต่อไป”  

(ปฎพินัธ ์สุกดว้ง.2554 : สมัภาษณ์) 
  

จากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งท าใหท้ราบถงึกระบวนการคดัเลอืกอย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีม
กนั ดงันัน้จงึมเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 
  “ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนจะได้รบัความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั โดยผู้ใหญ่บ้านจะเขา้ไป
ส ารวจดูในแต่ละบ้านว่ามผีู้สูงอายุอาศยัอยู่ หากมผีู้สูงอายุอาศยัอยู่ผู้ใหญ่บ้านจะท าการจดชื่อ 
เพื่อน าไปลงทะเบยีนไว้ให้ในแต่ละปี ดงันัน้ ผู้สูงอายุจะไม่มตีกหล่นแม้แต่รายเดยีว และน า
รายชื่อทีไ่ดม้าปิดประกาศอย่างต่อเนื่องเมื่อมผีูสู้งอายุในแต่ละปี ผูสู้งอายุจ าทราบขอ้มลูข่าวสาร
ต่างๆ ถงึกระบวนการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เอกสารที่ต้องเตรยีม หรอืแมแ้ต่จ านวนเงนิที่
ไดร้บั กจ็ะไดร้บัเตม็จ านวนโดยไมถู่กหกัจากหน่วยงานแมแ้ต่บาทเดยีว”  

                    (วรยทุธ วุฒโิรจน์.2554 : สมัภาษณ์) 
                                                  

จากการสมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวขอ้งในโครงการเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุท าใหท้ราบถงึกระบวนการขัน้ตอน
ต่างๆ ในการด าเนินการคดัเลอืกผูส้งูอาย ุโดยเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 
                “ความชดัเจนในการพจิารณาคดัเลอืกผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ในการขึ้น
บญัชผีู้สูงอายุนัน้ แต่ละชุมชนจะมคีณะกรรมการคดัเลอืกผู้สูงอายุ น าเอกสารที่ จะต้องใช้ขึ้น
บญัชมีดีงันี้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น อย่างละ 1 ชุด ไปใหป้ระธาน
ชุมชน เพื่อคณะกรรมการคดัเลอืกผูส้งูอายขุองชุมชนจะไดน้ ามาร่วมประชุมเพื่อพจิารณารายชื่อ
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แต่ละรายว่ามคีุณสมบตัทิี่จะได้รบัเบีย้ยงัชพีหรอืไม่ ส าหรบัผู้สูงอายุที่มีคุ่ณสมบตัเิหมาะสมแต่
ยงัไม่ไดร้บัการเสนอชื่อ ใหจ้ดัท าเป็นรายชื่อผูสู้งอายุส ารองไว ้เพื่อรอการคดัเลอืกและอนุมตัใิน
ครัง้ต่อไป จะมกีารคดัเลอืกโดยคณะกรรมการคดัเลอืกผูส้งูอายขุองชุมชน ปีละ 1 ครัง้” 

      (สามารถ มลูยิม้.2554.สภัาษณ์) 
  

           “ผูสู้งอายุทีม่อีายุครบ  60 ปีบรบิูรณ์ มภีูมลิ าเนาในต าบลนัน้ไม่น้อยกว่า 1 ปี มฐีานะ
ยากจน ไม่สามารถประกอบอาชพีได้ ไม่มผีูอุ้ปการะเลี้ยงดูหรอืมแีต่ยากจน ถูกทอดทิ้ง รายได้
ไมเ่พยีงพอแก่การยงัชพีลกูของผูสู้งอายุต้องไม่รบัราชการไม่เป็นเป็นแม่ช ีนักพรต หรอืนักบวช
หากมคีุณสมบตัขิา้งตน้กส็ามารถเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ”  

       (อุทยั ขวญัสุข.2554.สมัภาษณ์) 
 

ในประเดน็นี้เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิาน แสดงความคดิเหน็ว่า 
 
           “ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนไดม้กีารจดัเจา้หน้าทีท่ีดู่แลเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ
มาส ารวจอยา่งทัว่ถงึท าใหไ้มม่รีายชื่อผูส้งูอายตุกหล่น หรอืไม่มรีายชื่ออยู่ในบญัชขีองเบีย้ยงัชพี
ผูสู้งอายุ อกีทัง้ผูสู้งอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพียงัได้รบัความเสมอภาค ความเท่าเทยีมกนั จากทาง
เจา้หน้าทีท่ีด่แูล คอยใหข้่าวสารต่างๆ เช่น การเขา้รบัเบีย้ยงัชพีจะเขา้รบัทุกวนัที ่10 ของเดอืน 
โดนทางผูใ้หญ่บ้านจะมกีารจดัใหม้เีสยีงตามสายเพื่อแจง้ให้กบัผู้สูงอายุได้รบัทราบอย่างทัว่ถงึ
กนัทัง้ชุมชน ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลไดม้กีารเผยแพร่ประกาศให้คนในชุมชนได้รบัทราบ
เกี่ยวกบัวธิกีารเขา้รบัเบี้ยยงัชพี ถงึก าหนดการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เตรยีมเอกสาร เช่น
บตัรประจ าตัวประชาชน เจ้าหน้าที่จะคอยให้ความสะดวกในการกรอกเอกสารข้อมูลต่างๆ 
เพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑข์ององคก์ารบรหิารส่วนต าบล ผูส้งูอายไุดร้บัเบีย้ยงัชพีเตม็จ านวน
โดยไมม่กีารหกัจากทางเจา้หน้าที ่ถงึแมเ้บีย้ยงัชพีทีไ่ดจ้ะไม่เพยีงพอเท่าทีค่วร แต่กย็งัช่วยแบ่ง
เบาภาระของครอบครวัไดบ้า้งเลก็ๆ น้อยๆ”  

     (ประทปี รกัคุณ.2554.สมัภาษณ์) 
     

จากการสมัภาษณ์ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุถงึประเดน็การคดัเลอืกพจิารณาผูสู้งอายุที่
จะไดร้บัเบีย้ยงัชพี ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 
            “การพจิาณาคดัเลอืก ผู้สูงอายุทุกคนได้รบัสทิธเิท่าเทยีมกนัไม่มผีู้สูงอายุท่านไหน
ไมไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เพราะทางผูใ้หญ่บา้นจะส ารวจอย่างทัว่ถงึ ผูสู้งอายุทุกคนไดร้บัการ
สนับสนุนอย่างเต็มที่และอกีอย่าง ผู้สูงอายุทุกคนก็ดใีจที่มผีู้สูงอายุได้รบัเบี้ยยงัชพีอย่างถ้วน
หน้ากนั จะมเีสยีงตามสายในการไปรบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุโดยไดก้ าหนดให ้ทุกวนัที ่10 ของทุก
เดอืนผู้สูงอายุจะต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชนไปเขา้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
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โดยจะมเีจา้หน้าทีจ่ากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน มาใหค้วามสะดวกในการเขา้รบัเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอาย”ุ 

(ประเสรฐิ เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 
 

จากการสมัภาษณ์ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนั ไดแ้สดงความคดิเหน็
ว่า 
             “ในการคดัเลอืก หรอืพจิารณา ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี ทีรู่จ้กัทัง้หมด ไดร้บัเบีย้ยงั
ชพีกนัทุกราย ไม่มตีกหล่นแม้แต่รายเดยีว จงึท าให้รูส้กึภาคภูมใิจกบัเงนิที่ได้รบั และได้เห็น
เพื่อนๆ ผูสู้งอายุดว้ยกนัรบัเงนิจากโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุกนัทุกคน โดยไม่มใีครไม่ไดร้บั
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุมแ้ต่คนเดยีว ”  

      (พนู พลูศลิป์.2554 : สมัภาษณ์) 
  

ผูส้งูอายอุกีท่านไดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
 

   “การคดัเลอืก ผูใ้หญ่บา้นจะใหค้วามเสมอภาค และความส าคญักบัทุกคนเท่าเทยีมกนั 
ดงันัน้ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ และการได้รบัการสนับสนุนจากคนใน
หน่วยงานถึงการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในชุมชนด้วย โดยการเข้ารบัเบี้ยยงัชพี จะมเีจา้หน้าที่
คอยแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และได้ก าหนดให้ทุกวนัที่ 10 ของทุกเดอืนผู้สูงอายุจะต้องน า
บตัรประจ าตวัประชาชนไปเขา้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่จะไปรบัเองเพราะไม่อยาก
รบกวนบุตรหลาน และใกลบ้า้นท าใหส้ะดวกในการเดนิทาง”  

                                                           (ละเอยีด ผวิอ่อน.2554 : สมัภาษณ์) 
 

             จากการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์นี้ชีใ้หเ้หน็ว่า เกณฑก์ารคดัเลอืกผูสู้งอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ในองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ท าให้ทราบว่าโดยหลกัการ
คดัเลอืกมคีวามเป็นธรรม และยุตธิรรมกบัผูสู้งอายุ โดยผูใ้หญ่บ้านจะมกีารส ารวจผู้สูงอายุดว้ย
ตนเองอยา่งทัว่ถงึ การส ารวจบา้นแต่ละหลงั ทุกหลงัคาเรอืนในหมูบ่า้นจะถูกส ารวจว่ามผีูสู้งอายุ
อยู่และท าการจดชื่อผู้สูงอายุเพื่อน าไปขึน้ทะเบยีนเป็นผูสู้งอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพี  ขัน้ตอนของ
การจ่ายเบีย้ยงัชพีกจ็ะเป็นไปอย่างตรงเวลา ผู้สูงอายุจะได้รบัเบีย้ยงัชพีครบตามจ านวนโดยไม่
ถูกหกัค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ในการเข้ารบัเบี้ยยงัชีพจะมเีสียงตามสายก่อนล่วงหน้าว่า
จะตอ้งเขา้มารบัโดยจะถูกก าหนดใหเ้ป็นทุกวนัที ่10 ของเดอืน โดยผูสู้งอายุจะต้องไปรบัที ่ทีท่ า
การผู้ใหญ่บ้านและน าบตัรประจ าตวัประชาชนไปเพื่อเข้ารบัเบี้ยยงัชพี จะมกีารสนับสนุนจาก
องค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนในการกรอกเอกสารการรบัเบี้ยยงัชพีอย่างทัว่ถงึและเสมอ
ภาคเท่าเทยีมกนัทุกคน ดงันัน้ท าใหผู้สู้งอายุทีอ่ยู่ในชุมชนเกิดความรูส้กึถงึความเสมอภาคและ
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เท่าเทยีมกนั และเกดิความรูส้กึภาคภูมใิจที่เพื่อนๆ และผูสู้งอายุที่ตนเองรูจ้กั ได้รบัเบี้ยยงัชพี
กนัโดยถว้นหน้าไมม่ตีกหล่นแมแ้ต่รายเดยีว 
 
2.4 ประเมินวิธีเอ้ือต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ หน่วยงานทีดู่แลรบัผดิชอบเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอาย ุเจา้หน้าที ่บุคลากร ในหน่วยงาน และผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 
             2.4.1 บทบาทของหน่วยงานท่ีมีต่อผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ
  ในการพฒันาต าบลโพธิแ์ทน หน่วยงานได้น าปญัหาต่างๆ ของชุมชนที่ได้จากการ
ส ารวจ จปฐ. และ กชช. 2 ค. รวมทัง้ความเหน็จากเวทปีระชาคมมาวเิคราะหโ์ดยการน าปญัหาที่
ได้โดยอาศยัเวทปีระชาคมของหมู่บ้านและการประชุมราษฎรที่ด าเนินงานเป็นประจ าโดยการ
สงัเคราะห์ที่ใช้ในรูแบบแผนชุมชน โดยมเีจา้หน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ได้
แสดงความคดิเหน็ว่า 

 “ต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณในปี 
2553 จากหน่วยงานต่างๆ ภายในจงัหวดั เพื่อพัฒนาต าบลให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตที่ด ี
ครอบครวั ความรกั ความอบอุ่น ครวัเรอืนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ เยาวชนส านึก
และรบัผดิชอบต่อหน้าที ่มรีา่งกายสมบรูณ์ แขง็แรง และห่างไกลยาเสพตดิ ผูสู้งอายุและผูท้ีไ่ม่มี
รายได้ในการครองชีพ องค์กรมคีวามรู้ความสามารถในการบรหิารจดัการ มคีวามเข้มแข็ง
ประชาชนมถีนนหนทางที่สะดวกสบายในการสรรจรเดินทาง ไปมาหาสู่กันหมู่บ้านมขี้อมูล
พื้นฐานเพื่อใช้ในการวางแผนและก าหนดทิศทางในการพัฒนา แล ะได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตไิด้อย่างเหมาะสมโดยใช้ในการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
ผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนการแก้ไขปญัหาความยากจน ต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอ
องครกัษ์ จงัหวดันครนายก ได้ด าเนินการขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหาความยากจน ให้การ
สนับสนุนเงนิทุนไปประกอบอาชพีตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เพื่อยกระดบัชวีติของครอบครวัให้
พน้จากความยากจนท าใหป้ระชาชนของต าบลโพธิแ์ทนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้” 

      (นุชร ีปูจ่นัทร.์2554 : สมัภาษณ์) 
 
               “องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ถอืเป็นหน้าทีห่ลกัในการปฎบิตังิานตามโครงการสวสัิการ
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ภาครฐัไดก้ าหนดไว้ การเขา้รบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอาย ุ
โดยผูส้งูอายจุะต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชนมารบัเบีย้ยงัชพีโดยส่วนใหญ่จะมารบัดว้ยตนเอง 
เนื่องจากใกลบ้า้น ไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และไม่อยากรบกวนบุตรหลาน โดยการ
เขา้รบัเบีย้ยงัชพีจะมเีจา้หน้าทีม่าคอยใหบ้รกิารทีท่ าการผูใ้หญ่บา้นในทุกวนัที ่10 ของทุกเดอืน 
ความเข้าใจที่ดีของผู้ให้บริการถือเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องสร้างความ
สมัพนัธภาพและส่งผลใหบ้รกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพในการท าความเขา้ใจในชวีิต สภาพ
รา่งกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และวฒันธรรม การตอบรบัทางอารมณ์ การรบัรูข้องผูสู้งอายุแต่ละ

-  งานบริหารการศึกษา 
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คน จะต้องสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกนัเพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัรวมถึง
ความสนิทสนม สามารถท าได้โดยการพูดคุยสนทนากบัผู้สูงอายุ เช่นการยกมอืไหว้ท าความ
เคารพ การแตะสัมผัสมือเบาๆ การสนทนาพูดคุยถือเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นกันเองให้กับ
ผูส้งูอายไุดเ้ป็นอยา่งด”ี  

(เกศรนิทร ์แสงทวปี.2554.สมัภาษณ์) 
  

  “ในการสนับสนุนของหน่วยงานนัน้ ต้องการให้ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รบัการเขา้
รบัเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุอย่างทัว่ถงึ โดยการเขา้ไปส ารวจถงึบา้นของคนในชุมชนทุกหลงัคาเรอืน 
เพื่อตรวจสอบถงึผูสู้งอายุทีม่อีายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์ จะไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ดงันัน้จงึไดร้บั
การสนับสนุนจากทางเจา้หน้าที่คอยให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นอย่างดี ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษาและไม่ไดเ้รยีนหนังสอื โดยผูสู้งอายุเพศชาย
ทีไ่ดร้บัการศกึษาในระดบัประถมศกึษา และส่วนน้อยของเพศหญงิที่ไดร้บัการศกึษาในระดบั
ประถมศกึษา  

   (อุทยั ขวญัยิม้.2554 : สมัภาษณ์ ) 
   

ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็เช่นเดยีวกนัว่า 
  

“ความช่วยเหลือที่ได้รบัจากหน่วยงาน ท าให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่
เหมอืนกับในอดีต เพราะต่างคนต่างมฐีานะยากจน ท าให้ส่วนใหญ่ต้องท างานเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครวั และในอดตีไม่ได้ให้ความส าคญัในเรื่องการเรยีนมากเท่ากบัในปจัจุบนั จงึท าให้ไม่
สามารถเรยีนในระดบัชัน้ที่สูงได้ แต่ในปจัจุบนัได้มกีารสนับสนุนให้ได้รบัการศกึษามากขึน้ มี
โรงเรยีนอยู่ในชุมชน และเงนิสนับสนุนของภาครฐัใหก้บัเดก็ทีม่ฐีานะยากจนไดเ้ล่าเรยีนหนังสอื 
และยงัมกีารสนับสนุนจากผู้น าในชุมชนถงึการให้ความส าคญัในการเรยีนรู ้ผูสู้งอายุบางคนยงั
ไมรู่ห้นงัสอืกจ็ะไปศกึษาตามวดั เพื่อไดรู้ห้ลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา” 

    (จอ้ย โชตชิ่วง.2554 : สมัภาษณ์) 
 

การประกอบชพีโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะประกอบอาชพีอยู่กบับ้าน โดยจะมอีาชพีรบัจา้ง และ
คา้ขาย เป็นส่วนใหญ่ โดยอาชพีในการรบัจา้งจะประกอบอาชพีการตดัเยบ็ ซึง่จะเป็นการรบัจา้ง
หารายไดเ้ลก็ๆ น้อยๆ อยูก่บับา้น โดยผูส้งูอายไุดม้คีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
 
            “ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืจากหน่วยงาน จะไดร้บัการช่วยเหลอือย่างทัว่ถงึ แมว้่า
ความเป็นอยู่จะยากล าบาก แต่ผูสู้งอายุก็มรีายไดจ้ากการท าผูกผ้าเชด็เทา้ รายไดต่้อเดอืนไม่กี่
รอ้ยบาท แต่ก็ยงัถอืเป็นการลดภาระให้กบัคนในครอบครวั และท าให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
แต่ด้วยความที่ตนเองเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงจงึท าให้ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ และต้องมี
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ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปโรงพยาบาล เงนิทีไ่ดม้าส่วนใหญ่กจ็ะน าไปเป็นค่าพาหนะ ส่วนเงนิที่
ได้รบัจากเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุก็แม้จะยงัไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แต่ก็ยังถือว่าดีกว่าไม่มี
หลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่ผูส้งูอายเุลย ยงัถอืว่าเงนิส่วนนี้น ามาเป็นค่าใชจ้่ายไดเ้ลก็ๆ น้อยๆ และ
ยงัช่วยใหรู้ส้กึว่ามคีุณค่าต่อสงัคมอกีดว้ย” 
             (เลก็ เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 
 
จากประเดน็ดงักล่าว ซึง่ผูส้งูอายอุกีท่านไดม้คีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัมคีวามคดิเหน็ว่า 
 
 “การดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงาน ถอืเป็นสิง่ส าคญั การได้รบัการสนับสนุนด้านอาชพี 
หรอืเงนิทุนในการประกอบอาชพี เพื่อช่วยเหลอืแก่ผู้สูงอายุทีย่ากจน แต่ด้วยความทีต่นเองยงั
สามารถพึง่พาตนเองในการประกอบอาชพีคา้ขายของสดอยูก่บับา้น จะมคี่าเดนิทางในการไปรบั
ซือ้อาหารสดจากตลาดเพื่อน ามาขายให้กบัคนในชุมชน ถอืเป็นรายไดห้ลกัอกีทางหนึ่งทีไ่ด้รบั
และช่วยแบ่งเบาภาระให้กบับุตรหลานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุตรหลาน จงึท าให้ทุกวนันี้รายได้
หลักจึงมาจากการขายอาหารสด และพอใจกับการท างาน กับรายได้ที่ได้รบั จึงท าให้ไม่
เดอืดรอ้นและเป็นภาระใหก้บัสงัคมและคนในชุมชน อกีอย่างถอืเป็นความภาคภูมใิจทีไ่ดท้ างาน
ประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้ในสภาพความเป็นอยูใ่นปจัจบุนัมกีารท างานเพื่อใหเ้กดิรายได ้คอื
การคา้ขายของสด ผกัสด เพื่อน าเงนิที่ได้จากการคา้ขายมาดูแลตนเองและภรรยา โดยส่วนตวั
เป็นคนสุขภาพแขง็แรงไม่เคยเจบ็ป่วยต้องเขา้พกัโรงพยาบาล ส่วนเงนิทีไ่ดจ้ากโครงการเบีย้ยงั
ชพี แมจ้ะเป็นเงนิเพยีงเลก็ๆ น้อยๆ แต่กย็งัเป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บัผูสู้งอายุในชุมชน อกีทัง้
ยงัท าให้รูส้กึว่าไม่ไดถู้กทอดทิง้จากสงัคม ถงึแมจ้ะมสีภาพชวีติความเป็นอยู่แบบพอกนิ แต่ถ้า
รูจ้กัพอเพยีงกท็ าใหอ้ยูใ่นชุนชนไดอ้ยา่งมคีวามสุขเช่นกนั”(ประเสรฐิ เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 

 
  “การทีจ่ะปรบัเปลีย่นนโยบายหรอืแนวทางการด าเนินงานในดา้นผูสู้งอายุใหเ้หมาะสม 

จ าเป็นต้องพจิารณาถงึองค์ประกอบ หรอืลกัษณะต่างๆ ที่ส าคญัของประชากรผู้สูงอายุ ทัง้ใน
ปจัจบุนัและอนาคต ควบคู่ไปกบัแนวโน้นดา้นปรมิาณดว้ย เน่ืองจากผูสู้งอายุมลีกัษณะแตกต่าง
กนั มศีกัยภาพ ความต้องการ และปญัหาที่แตกต่างกัน องค์การประกอบด้านอายุ และเพศ 
แนวโน้มที่เหน็ได้ชดั คอื ประชากรผู้สูงอายุที่มเีพิม่ขึ้นเรื่อยๆ โดยสดัส่วนของเพศหญงิ จะสูง
กว่าเพศชายอย่างชดัเจนสาเหตุที่ท าให้สดัส่วนของเพศหญิงมสีูงกว่าเพศชาย เนื่องจากอตัรา
การเสยีชวีติของเพศหญงิมตี ่ากว่าเพศชาย”  

               (ฟกั สวงิพงษ์.2554 : สมัภาษณ์) 
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ในประเดน็น้ีทางเจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผู้สงูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
 
             “ส่วนด้านองค์ประกอบทางการศึกษาของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในประเทศไทยมรีะดับ
การศกึษาน้อยกว่าประชากรในกลุ่มอายุอื่นๆ ประชากรผูสู้งอายุไม่รูห้นังสอื และกลุ่มประชากร
สูงอายุเพศหญงิจะไม่รูห้นังสอืสูงกว่าประชากรผูสู้งอายุเพศชาย ซึง่ส่วนใหญ่ประชากรผูสู้งอายุ
จะได้รบัการศกึษาแค่ระดบัประถมศกึษา หน่วยงานมกีารสนับสนุนใหผู้้สูงอายุได้รบัการเรยีนรู้
โดยการให้ผู้สูงอายุเข้าวดัและศกึษาพระพุทธศาสนา เรยีนรูห้ลกัค าสอนทางศาสนา เพื่อเป็น
การศกึษาและใหผู้ส้งูอายไุดรู้ห้นงัสอืเพิม่มากขึน้”  

  (วรนุช โหยหวล.2554 : สมัภาษณ์) 
 

ในส่วนของเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า 
 

  “ผูส้งูอายใุนอนาคตจะมสีดัส่วนการรูห้นงัสอืเพิม่ขึน้ในระดบัมธัยม หรอืสูงกว่าเพิม่มาก
ขึน้ ผู้สูงอายุที่ได้รบัการศกึษาที่สูงขึน้กว่าในปจัจุบนั น่าจะเขา้ถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มกีาร
เปลี่ยนแปลง ทศันคตแิละความต้องการด้านต่างๆ ซึง่จะส่งผลใหส้ภาวะทางดา้นคุณภาพชวีติ 
ความเป็นอยู ่และภาวะสุขภาพรา่งกาย รวมถงึสถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม รฐับาลจะต้อง
เตรยีมความพรอ้มในการรองรบัความต้องการของผู้สูงอายุที่มกีารศกึษาดีขึน้ เช่น การบรกิาร 
และสวสัดกิารต่างๆ จะต้องมคีุณภาพ อาจจะต้องปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัประชากรผูสู้งอายุ
ทีม่รีะดบัการศกึษาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัคุณลกัษณะทางการศกึษาของผูส้งูอายุในรุ่นต่อๆ ไปดว้ย 
หน่วยงานถอืเป็นหลกัส าคญัในการผลกัดนัใหคุ้ณภาพชวีติทีด่ต่ีอผูส้งูอายแุละคนในชุมชน”  

(วรยทุธ วุฒโิรจน์.2554 : สมัภาษณ์) 
 

   จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุและผู้ปฎิบตัิงานเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายุชีใ้หเ้หน็ว่า  หน่วยงานท าหน้าที่ในการพฒันาส่งเสรมิกลุ่มต่างๆ ในชุมชนให้สามารถ
ด ารงชวีติอยู่ในชุมชนได้อย่างมศีกัยภาพ และมคีุณภาพชวีติที่ดี ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่กรมการ
พฒันาชุมชนใหค้วามสนใจในการด าเนินงาน สนับสนุน ส่งเสรมิการรวมกลุ่มผูสู้งอายุทีม่คีวาม
ช านาญเฉพาะดา้นในสาขาวชิาชพีต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ และช่วยเหลอืสงัคม 
รวมทัง้จดักจิกรรมฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณี เกี่ยวกบัการยกย่องผูสู้งอายุและบุพการ ีเช่น 
วนัสงกรานต ์วนัแมแ่ห่งชาต ิวนัขึน้ปีใหม ่เป็นตน้ 

  การสนับสนุนจากหน่วยงานในการขบัเคลื่อนให้ผู้สูงอายุได้รบัสทิธต่ิางๆ ถอืเป็นสิง่
ส าคญัและการสนับสนุนให้บุตรมคีวามตระหนักในการดูแลผู้สูงอายุในสงัคมไทยบุตรนับเป็น
หลกัประกนัส าคญัเมื่อชราภาพและบดิามารดาส่วนใหญ่ยงัคงคาดหวงัในการไดร้บัการดูแลเอา
ใจใส่จากบุตรในยามสูงอายุ บุตรยงัเป็นแหล่งส าคญัของบดิามารดาในทุกๆ ด้าน เช่น ด้าน
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เศรษฐกจิ สงัคม และจติใจอกีทัง้บุตรกย็งัเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของบดิามารดาเมื่อเข้าสู่ยามชรา
ภาพ    

   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยในปจัจุบนัมแีนวโน้มท าให้
ประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต  รวมทัง้สภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ท าให้มผีลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผูส้งูอายุทีอ่ยู่ในชนบท ซึ่งแหล่งรายไดห้ลกัจะมาจากบุตร ฉะนัน้ทางภาครฐัจงึควรมนีโยบายใน
การสร้างหลกัประกนัให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อจะได้มหีลกัประกนัที่แน่นอน  ดงันัน้คาดการณ์ว่าจะ
รุนแรงขึน้ในปี พ.ศ. 2560 การเปลีย่นแปลงดงักล่าวมผีลต่อระบบสวสัดกิารผูสู้งอายุทีจ่ะต้องมี
การเตรยีมการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพปญัหาและความต้องการของผู้สูงอายุในอนาคต  
และเพื่อแก้ไขปญัหาผู้สูงอายุขาดแคลนผู้ดูแล  ถูกทอดทิ้ง  ถูกทิ้งให้อยู่ตามล าพงั  ช่วยเหลอื
ตนเองไม่ได้  ถูกละเลย เพกิเฉย ไดร้บัการดูแลไม่ถูกต้อง และยากจนมีการกระจายอยู่ในพืน้ที่
ทัว่ประเทศ 
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2.5 การประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัทีเ่กดิขึน้หลงัการปฎบิตัิ
ตามโครงการจ่ายเบี้ยยงัชพีฯตามจุดประสงค์ คอื เปรยีบเทยีบขอ้มูลผูสู้งอายุถงึการด ารงชวีติ 
และเปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

    2.5.1 ผลส าเรจ็ของโครงการ 

    การประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุท าให้ทราบถงึการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุ
รวมถงึการมหีลกัประกนัรายได้ที่แน่นอน ให้กบัผู้สูงอายุได้น าไปใช้ในการด ารงชวีติเพื่อความ
เป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของผูส้งูอายุในชุมชน รวมถงึการอยู่ร่วมกนัของคนในครอบครวัทีต่้องพึง่พาอาศยั
ซึง่กนัและกนัรวมไปถงึการอยู่ร่วมกบัคนในชุมชนไดอ้ย่างมคีวามสุข กล่าวคอื ผูสู้งอายุสามารถ
ด ารงชวีติได้อย่างมคีวามสุขและรูส้กึมคีุณค่ามากขึน้จากการได้รบัเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ จงึท าให้
ผูส้งูอายสุามารถพึง่พาตนเองได ้จากการมหีลกัประกนัรายได ้ดงันี้ 

   “จากนโยบายของโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัจ านวน 500 บาทท าใหผู้สู้งอายุ
เกดิความภาคภูมใิจบางเลก็ๆ น้อย แต่ก็ยงัถอืว่าน้อยเมื่อเทยีบกบัค่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืน ซึ่ง
ถอืว่ายงัไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายของผู้สูงอายุ แต่เมื่อมกีารฝึกอาชพีของทางหน่วยงานจงึท าให้
เกิดมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างช่วยน ามาส่งเสริมกับรายจ่ายในแต่ละเดือน การฝึกอาชีพที่เน้น
ความสามารถของผูส้งูอายทุ าใหเ้กดิภมูปิญัญาของตวัผูสู้งอายุเอง เช่น การถกัทอ ก่อสรา้ง ช่าง
ไม ้หรอืเกษตรกรรม ซึง่ถอืว่าได้น าภูมปิญัญาดัง่เดมิแต่ก่อนน ามาพฒันาปรบัปรุงให้เขา้กบัยุค
สมยัในปจัจุบนั และได้น าความรู้มาส่งเสรมิสืบทอดให้กบัคนในรุ่นหลงัๆ ได้น าไปใช้ต่อยอด
ต่อไปได้ในอนาคตถือเป็นความภูมใิจของผู้สูงอายุที่ได้น าวถิีการใช้ชวีติในอดตีได้น ามาสอน
ลูกหลานและก่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น จากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนัน้ท าให้ทาง
หน่วยงานไดเ้ลง็เหน็ถงึสภาพความเป็นอยู่ของผูสู้งอายุมากขึน้โดยการจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพ
รา่งกาย ใหก้บัผูส้งูอายอุยา่งสม ่าเสมอ มกีารตรวจวดัความดนัโลหติ ตรวจน ้าตาลในเลอืด ตรวจ
เบาหวาน นอกจากนี้ทางหน่วยงานได้มกีารสอนและแนะน าใหค้ าปรกึษาในด้านการอยู่ร่วมกนั
ในครอบครวั การสรา้งความอบอุ่นใหก้บัคนในครอบครวัไดอ้ยู่กนัอย่างมคีวามสุข ใหผู้สู้งอายุได้
มสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมประเพณีต่างๆ เช่นวนัสงกรานต์ วนัเขา้พรรษา วนัปีใหม่ ทุกคนใน
ชุมชนมคีวามสมัพนัทีด่ต่ีอกนัเมือ่มกีารจดักจิกรรมรว่มกนั จงึท าใหส้งัคมในชุมชนมคีวามรกัและ
สามคัคใีนการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุขต่อไป”  

       (ประเสรฐิ เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 
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ผูส้งูอายมุคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 

            “การเป็นผู้ให้ของตนนัน้จะแสดงออกมาในรูปแบบของการสบืสานภูมปิญัญาดัง้เดมิ
ของตนใหแ้ก่บุตรหลาน รวมถงึคนในชุมชน เมื่อไดน้ ามาสอนหรอืแนะน าใหก้บัคนรุ่นหลงัจะท า
ใหต้นเกดิความภาคภมูใิจและเหน็ว่าคนรุน่หลานมาสอบถามหรอืขอค าแนะน าต่างๆ โดยจะสอน
ให้ลูกหลานรู้จกัการเรียนรู้และวิถีชีวิตของคนในอดีต สอนให้บุตรหลานได้รู้จกัเล็งเห็นถึง
ความส าคญัทางพระพุทธศาสนา การท าบุญ เขา้วดัปฎบิตัธิรรม และท าบุญในช่วงเทศกาลต่างๆ 
การน าภูมปิญัญาด้านการจกัสานในสมยัอดตีเป็นที่นิยม ต่อมาในปจัจุบนัได้เลอืนหายไป เมื่อ
ผูส้งูอายไุดน้ าภมูปิญัญาเหล่าน้ีมาสอนใหก้บัคนในชุมชนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารจกัสานและท าใหค้นใน
ชุมชนสนใจมากขึน้ที่จะเรยีนรูก้ารสบืสานภูมปิญัญาท าให้เกดิความรกัความสามคัคขีองคนใน
ชุมชน และยงัท าใหผู้้สูงอายุมคีวามยนิดทีีจ่ะถ่ายทอดและสบืทอดภูมปิญัญาให้กบัคนในชุมชน
ต่อไป”  

                                       (ยง กล่องแกว้.2554 : สมัภาษณ์) 

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 

    “ในการจดัสรรเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุนัน้ ทางหน่วยงานได้มกีารสนับสนุนอย่างเตม็ที่ใน
การให้ผูสู้งอายุในชุมชนไดเ้ขา้รบัเบีย้ยงัชพีกนัทุกคน เพื่อไม่ให้เกดิปญัหาความเลื่อมล ้ากบัคน
ในชุมชน จะใหผู้น้ าในชุมชนเป็นผูด้ าเนินการในการขึน้ทะเบยีนผูสู้งอายุ โดยใหม้กีารส ารวจทุก
คลงัคาเรอืน หากมผีู้สูงอายุก็จะจดชื่อ และน าไปขึ้นทะเบียนไว้ ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบยีนจะ
ทราบว่าตนมสีทิธิใ์นการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เมื่อถงึเวลาในการลงทะเบยีนผูสู้งอายุกจ็ะมา
พร้อมกนัเพื่อท าการลงทะเบยีนเป็นผู้เข้ารบับรกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จงึท าให้ไม่เกิดปญัหา
รายชื่อตกหล่นของผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อผู้สูงอายุได้เข้ารบัเบี้ยยงัชพีแล้วจะเกิดความรู้สึก
ภาคภมูใิจกบัเงนิทีต่นไดด้บั แมจ้ะเป็นเงนิเพยีงเลก็น้อย ไม่พอต่อการด ารงชพี แต่ยงัถอืว่าเป็น
สิง่ด ีทีท่างหน่วยงานไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญั และความเป็นอยูท่ีด่ขีองผูส้งูอายตุ่อไป” 

    (อุทยั ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดแ้สดงความคดิเหน็อกีว่า 

    “ผู้สูงอายุมคีวามคาดหวังที่จะได้ชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่มีปญัหาด้านสุขภาพ ปญัหา
ทางดา้นสงัคม ปญัหาเศรษฐกจิ และปญัหาทางดา้นครอบครวั โดยจะคาดหวงัทีจ่ะใหค้รอบครวั
ของตนเองหรอืบุตรหลานเอาใจใส่อยา่งใกลช้ดิ ผูส้งูอายยุงัตอ้งการความรกัความอบอุ่นจากบุตร
หลาน และหวงัทีจ่ะพึง่พงิบุตรหลาน ส าหรบับุตรหลานทีไ่ม่ไดอ้ยู่ร่วมกนักบัผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุก็
ต้องการให้บุตรหลานมาอยู่ร่วมกันที่บ้าน เพื่อผู้สูงอายุจะได้รบัการดูแลจากบุตรบ้าง อีกทัง้
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่กบับุตรหลานยงัอยากให้บุตรหลานได้มาเยีย่มเยยีนหรอืส่งข่าวสารมาบ้าง
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เพื่อจะไดเ้กดิความสบายใจ ความรูส้กึทีผู่สู้งอายุมต่ีอบุตรหลานนัน้รวมไปถงึความห่วงใยอยาก
ใหบุ้ตรหลานมคีวามสุขและอบอุ่นทีไ่ดอ้ยูร่ว่มกนัไม่เกดิความขดัแยง้กนัในครอบครวั และกบัคน
ในชุมชน” 

          (จตุพล เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิ ว่า 

    “สิง่ที่ผู้สูงอายุให้ความส าคญั เช่นกนั คอื ภาวะของสุขภาพและการศกึษาของบุตร
หลาน โดยด้านการศึกษานัน้ผู้สูงอายุต่างให้ความส าคัญกับบุตรและหลานและจะให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มก าลงั ส าหรบัตนนัน้จะสนใจกบัการได้รบัฟงัข่าวสารจากสื่อต่างๆ เป็นการ
เพิม่พนูความรูใ้นทางออ้ม การมคีวามรูส้กึดงักล่าวนี้ส่งผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของผูสู้งอายุ
พยายามจะใหต้นเองปลอดภยัทางโรครา้ยและจะตระหนักถงึพษิของสารต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง 
สารตะกัว่ที่ปนเป้ือนมากับอาหาร และจะพยายามหลีกเลี่ยงด้านความปลอดภยัในชีวติและ
ทรพัยส์นิของตนเองและครอบครวันัน้ ดงันัน้ทางหน่วยงานได้มกีารพฒันาความรู้ให้กบัคนใน
ครอบครวัและผู้สูงอายุได้รูจ้กัการด าเนินชวีติในแต่ละวนัให้อยู่อย่างปลอดภยัและมวีถิชีวีติที่ด ี
เพื่อคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุและคนในครอบครวัจะไดโ้อกาสไดแ้สดงความรกัต่อกนั” 

                 (ปฎพินัธ ์สุกดว้ง.2554 : สมัภาษณ์) 

   ในขณะทีผู่สู้งอายุไดร้บัการเกื้อหนุนลกัษณะต่างๆ จากหน่วยงาน ผูสู้งอายุไดใ้หก้าร
เกื้อหนุนแก่บุคคลในหน่วยงาน ทีส่ าคญัที่สุด คอื การเป็น “ร่มโพธิร์่มไทร” ของบุตรหลานและ
ญาต ิเป็นศูนยร์วมความผูกพนั ยดึเหนี่ยวของครอบครวั ซึง่เท่ากบัให้การเกื้อหนุนทางอารมณ์
และจติใจแก่บุตรหลานและเครอืญาต ินอกจากนัน้ ผูส้งูอายยุงัไดช้่วยเหลอืบุตรหลานโดยการให้
เงนิทองหรอืสิง่ของในยามที่บุตรหลานขาดแคลน แบ่งที่ดนิให้ปลูกบ้านสร้างเรอืน เพื่อจะได้
ประกอบอาชพี โดยผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

    “จากเงนิสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัแมจ้ะยงัไม่เพยีงพอต่อการด ารงชวีติ แต่
ยงัถอืได้ว่าผู้สูงอายุมหีลกัประกนัรายได้ น ามาใช้จ่ายในการด าเนินชวีติได้บางเลก็น้อย แต่สิง่
ส าคญัคอื การไดร้บัความเชื่อถอืและความเคารพจากบุตรหลาน และคนในชุมชน จงึท าใหเ้กดิ
ความภูมใิจและสภาพจติใจที่ดีได้ การได้รบัการดูแลจากคนในครอบครวั บุตรหลานเป็นสิ่ง
ส าคญัของผูส้งูอาย ุเพราะหากอยู่เพยีงล าพงัคงต้องล าบากกบัการด ารงชวีติ และจากเบีย้ยงัชพี
ที่ได้จ านวน 500 บาท คงยงัไม่เพยีงพอต่อการใช้จ่าย ดงันัน้ คงต้องพึ่งพาบุตรหลานในการ
ด ารงชวีติ และการพึง่พาอาศยักนัของคนในชุมชน” 

                 (ปอ่ง ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 
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  จากการวเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุและผู้ปฎิบตัิงานเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุชี้ให้เหน็ว่า ครอบครวัถอืเป็นสถาบนัที่ส าคญัในการอุปการะดูแลสมาชกิในครอบครวั 
เป็นแหล่งทีใ่หค้วามรกั ความคุม้ครองและความมัน่คงทางจติใจแก่สมาชกิครอบครวัส าหรบักลุ่ม
ผูสู้งอายุนัน้ ความต้องการการเอาใจใส่ และความรกัจากครอบครวัจะมสีูงกว่ากลุ่มวยัเดยีวกนั
และต่างหวงัว่าครอบครวัจะเป็นแหล่งพกัพงิแหล่งสุดทา้ยในชวีติของตน และผูท้ีป่ฎบิตังิานดา้น
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุไดใ้หค้วามส าคญักบัผูสู้งอายุดว้ยเช่นกนั โดยการสนับสนุนในการเขา้รบัเบีย้
ยงัชพีผูสู้งอายุ การให้ความช่วยเหลอืผู้รบับรกิารเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุนัน้ จะต้องค านึงถงึการให้
ความช่วยเหลอือยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและบรรเทาความ
เดอืดรอ้นของผูสู้งอายุ กลุ่มผูสู้งอายุทีส่ามารถพึง่พาตนเองไดไ้ม่ว่าจะอยู่ในสภาวะทางร่างกาย
อย่างใดเป็นผู้ที่มคีวามพร้อมในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการศึกษา ความรู้ การเตรยีมการประกัน
รายได้ ประกนัการเจบ็ป่วย ประกนัชราภาพ รวมทัง้หลกัประกนัด้านที่อยู่อาศยัและอื่นๆ ค่อย
ขา้งดนีัน้ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้เขา้สู่สภาวะการพึ่งพาตนเองแล้ว ย่อมสามารถจดัหาบรกิารต่างๆ 
เพื่อตนเองได้อย่างเหมาะสม การก าหนดมาตรฐานของการบรกิารให้มคีุณภาพเหมาะสมกบั
ผู้สูงอายุและรณรงค์ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได้อาจจะมปีญัหาทางด้านร่างกาย และอื่นๆ เป็นกลุ่มของหน่วยงานที่
จะต้องให้บรกิารและความสนใจเป็นพเิศษในการให้บรกิาร และผู้สูงอายุทีไ่รท้ี่พึ่งพงิและขาดผู้
อุปการะอยา่งรนุแรงนัน้ หน่วยงานตอ้งมมีาตการการดูแลอย่างใกลช้ดิมากขึน้กว่าเดมิ สิง่ส าคญั
ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการนัน้ ต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
ด ารงชวีติอยู่ในครอบครวัได้อย่างมคีวามสุข โดยการสรา้งความสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่องระหว่าง
ผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่โดยการส่งเสริมให้มีการปรบัตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มโดยการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ก่อให้เกดิประโยชน์ไดม้ากที่สุด ส าหรบัผูสู้งอายุทีไ่ม่
สามารถด าเนินชวีติในครอบครวัไดน้ัน้ จะตอ้งมกีารใหค้ าปรกึษา แนะน า และแก้ไขปญัหาต่างๆ 
เพื่อใหผู้ส้งูอายลุดภาวะความกดดนัทางจติใจ และภาวะการบบีรดัจากปญัหาต่างๆ  

   การให้บรกิารกบัผู้สูงอายุในชุมชนนัน้ นอกจากหน่วยงานต่างๆ จะมสี่วนในการน า
บรกิารเขา้ไปแลว้ ประชาชนในชุมชนยงัมบีทบาทต่อการจดัการบรกิารส าหรบัผูสู้งอายุแตกต่าง
กนั โดยกลุ่มผู้น าชุมชนจะต้องเป็นแกนน าในการวางแผนและด าเนินการให้การช่วยเหลอืและ
สนับสนุนกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน รวมทัง้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการให้การดูแลและบรกิาร
ผูสู้งอายุทัง้ในระดบัภายในชุมชนและระหว่างชุมชน หรอืระหว่างชุมชนกบัองค์กร กลุ่มคนหนุ่ม
สาวก็เป็นก าลงัส าคญัทางด้านก าลงักาย ก าลงัความคดิ และสติปญัญา ในการให้บรกิารแก่
ผูส้งูอาย ุกลุ่มผูท้ีก่ าลงัจะเขา้สู่วยัสงูอายุจะเป็นกลุ่มทีม่บีทบาทในการช่วยเหลอืก าหนดแนวทาง
และสะทอ้นความต้องการและปญัหาของผู้สูงอายุในอนาคตดว้ยเช่นกนั ส าหรบักลุ่มผูสู้งอายุ มี
ประสบการณ์ ความรูแ้ละความช านาญที่สามารถถ่ายทอดหรอืน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ทัง้ต่อ
ตนเอง ต่อคนในชุมชน และต่อผูส้งูอายดุว้ยกนัเอง จะไดท้ าใหค้นในชุมชนและผูสู้งอายุไดม้สี่วน
รว่มในการพฒันาชุมชนใหก่้อเกดิความสุขไดต่้อไป 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุการให้บริการและการ
จ่ายสวสัดิการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพ่ือการปรบัปรงุแก้ไขโครงการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูความพอเพียงของเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

3.1 บคุลากรเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบติังานเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

   “เงนิทีผู่สู้งอายุได้รบัยงัไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายของผู้สูงอายุในการด ารงชวีติในแต่ละ
วนั อยากใหท้างภาครฐัไดม้กีารเพิม่จ านวนเงนิใหม้ากขึน้เพื่อใหผู้้สูงอายุที่ยากไร ้ไม่มทีี่พึง่พงิ
ไดน้ าเงนิส่วนนี้ไปใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั ถงึแมจ้ะเป็นเงนิทีไ่ม่มากนักแต่กย็งัดกีว่าไม่มเีงนิมา
ใช้จ่าย ผู้สูงอายุมคีวามต้องการเงนิเพื่อไปจุนเจอืครอบครวั และการอยู่ร่วมกนักบัคนในชุมชน 
ท าใหผู้ส้งูอายเุกดิความภาคภมูใิจในการอยู่รว่มกบัคนในชุมชนไดอ้ยา่งมคีวามสุข” 

                                                  (จตุพล เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์)
                            

 ผลการวิเคราะหข้์อมลูระยะทางในการเดินทางเข้ารบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

   “โดยส่วนใหญ่แลว้ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไม่มอุีปสรรคในการเขา้มารบัเบีย้
ยงัชพีผูสู้งอายุเพราะมลีูกหลานพามารบัเบีย้ยงัชพีอยู่แลว้ และส่วนใหญ่บา้นของผูสู้งอายุจะอยู่
ใกล้กบัที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ดงันัน้ เวลาเข้ามารบัเบี้ยยงัชพีก็จะมาได้ด้วยตนเอง หรอืไม่ก็ให้
ลกูหลานพามารบั เพื่อจะไดพ้บปะเพื่อนผูส้งูอายดุว้ยกนั และมกีารพูดคุยถามถงึทุกขส์ุขของกนั
และกนัท าใหผู้ส้งูอายไุมเ่กดิภาวะเครยีด และมคีวามสุขทีไ่ด้มาพบปะพดูคุยกนั” 

                                             (ปฎพินัธ ์สุกดว้ง.2554 : สมัภาษณ์) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูความต้องการการดแูลจากหน่วยงาน 

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

   “ผูส้งูอายใุนชุมชนจะมปีญัหาในเรือ่งของสุขภาพรา่งกาย ไปตามวยัของความชราภาพ 
จงึมคีวามต้องการอยากให้ทางหน่วยงานได้เขา้มาดูแลในเรื่องการให้บรกิารด้านสุขภาพ โดย
ทางหน่วยงานไดร้่วมมอืกบัทางสถานีอนามยั ไดจ้ดัใหม้กีารแนะน าอบรมผูสู้งอายุใหเ้ขา้รบัการ
รกัษาเบื้องต้น เช่น การตรวจวดัสายตา การตรวจวดัความดนัโลหติ การตรวจน ้าตาลในเลอืด 
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ตรวจเบาหวาน เป็นตน้ ซึง่ทางหน่วยงานไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของผูสู้งอายุในการไดร้บัการ
ดูแลเอาใจใส่ของสุขภาพร่างกาย รวมถึงการอยู่ร่วมกนัในครอบครวั สภาพความเป็นอยู่ใน
ครอบครวั และอาหารการกนิ ซึ้งทัง้หมดนี้ทางหน่วยงานได้มกีารตรวจสอบและดูแลอย่างทัว่
ถงึกบัผูส้งูอายอุยูแ่ลว้”  

             (ประทปี รกัคุณ.2554 : สมัภาษณ์) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูปัญหาของการจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

   “การจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุบางครัง้อาจจะมีความล่าช้าในเรื่องของเงนิที่ได้น ามาให้
ผู้สูงอายุ ซึ่งเงนิที่ได้มานัน้ก็ต้องรออนุมตัิจากทางภาคส่วนกลาง ซึ่งในระยะเวลาอาจจะมกีาร
ล่าช้าไปบ้าง แต่ทางหน่วยงานก็มีการแจ้งให้ทางผู้สูงอายุได้ทราบอยู่อย่างสม ่าเสมอ และ
ผู้สูงอายุก็จะทราบถงึกระบวนการในการรบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุก็จะทราบถึงการรบัเบี้ยยงัชพี
ผูสู้งอายุที่ล่าช้านัน้ด้วยว่าเกดิจากสาเหตุใด จงึท าใหผู้สู้งอายุทุกคนในชุมชนยอมรบัได ้และไม่
เกดิปญัหา แต่จะเป็นส่วนน้อยมากในกรณน้ีีทีจ่ะเกดิความล่าชา้”  

      (นุชร ีปูจ่นัทร.์2554 : สมัภาษณ์) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูการปรบัปรงุด้านนโยบายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

  “จากโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุนดา้นของงบประมาณทีม่าสนับสนุนยงัมน้ีอยมาก ซึง่
ไม่เพยีงพอกบัความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนที่มคี่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็น 
ค่าอาหาร ค่ากบัขา้ว เงนิท าบุญ ประกอบอาชพีฯ ต่างๆ ล้วนแลว้แต่ต้องใช้เงนิทัง้นัน้ จงึอยาก
ให้มงีบมาสนับสนุนในโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ อาจจะเป็นในเรื่องการมอบสิง่ของ หรอืเงนิ
สนับสนุนการประกอบอาชพี สิง่เหล่านี้สามารถท าให้ผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนได้อย่างมคีวามสุข 
และคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ได”้  

(วรยทุธ วุฒโิรจน์.2554 : สมัภาษณ์)       
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ผลการวิเคราะหข้์อมลูการเข้ารบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

จากความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุพบว่า 

 “ส่วนใหญ่เจา้หน้าทีอ่ยากน าเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุปใหก้บัผูสู้งอายุเอง เพื่อจะไดท้ราบ
ถงึสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุกบัการใช้ชวีติในแต่ละวนั อีกทัง้ยงัท าให้มคีวามรูส้กึสนิท
สนมกนัและคุ้นเคยกนัมากขึน้ระหว่างเจา้หน้าที่กบัผู้สูงอายุ ไดท้ าให้ผู้สูงอายุเกดิความไว้เนื้อ
เชื่อใจสามารถจะมาปรกึษาและพูดคุย กบัสภาพปญัหาที่พบ หากเจา้หน้าที่ได้ทราบถงึปญัหา
ของผู้สูงอายุเองนัน้ก็จะท าให้เจา้หน้าที่ได้ทราบขอ้มูลพื้นฐานของผู้สูงอายุแต่ละคนได้อกีด้วย 
เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรงุองคก์รและใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูสู้งอายุในชุมชนมากขึน้
กว่าเดมิ”  

   (วรนุช โหยหวล.2554 : สมัภาษณ์) 
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จากการสมัภาษณ์บุคลาการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบติังานเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุสามารถวิเคราะห์
เน้ือหาได้ดงัตาราง 

ตาราง 39 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปญัหา และขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
      การจา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ดงัตาราง     
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ปัญหาท่ีท่านคิดว่าเกิดจากเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายคืุอปัญหา
ใดบ้าง 

  

เงนิทีไ่ดร้บัไมเ่พยีงพอกบัค่าใชจ้า่ย 8 88.9 

ท่านคิดว่าระยะทางเป็นอุปสรรคกับการรับเบี้ยยังชีพ
ผูส้งูอายหุรือไม่ 

  

เป็นอุปสรรค เพราะบา้นอยูไ่กลจากหน่วยงาน 3 33.3 

เป็นอุปสรรค เพราะไมม่ใีครพามารบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ  1 11.1 

ไมเ่ป็นอุปสรรค เพราะบา้นอยูใ่กลก้บัหน่วยงาน 3 33.3 

ไมเ่ป็นอุปสรรค เพราะมลีกู / หลานพามารบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 4 44.4 

ท่านต้องการให้หน่วยงานท่ีจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุเข้ามา
ดแูลผูส้งูอายใุนเรื่องใดบ้าง 

  

ดแูลเรือ่งสุขภาพการไดร้บัการดแูลสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ 7 77.8 

ดแูลเรือ่งสภาพความเป็นอยูใ่นครอบครวั 4 44.4 

ดแูลเรือ่งการบรโิภคอาหารทีม่คีุณค่าทางร่างกาย 4 44.4 

หน่วยงานท่ีจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุให้ความรู้ในนโยบาย
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายกุบัท่านในเร่ืองใดบ้าง 

  

คุณสมบตัผิูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 6 66.7 

การจา่ยเงนิสงเคราะหส์วสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จ านวน 500 
บาท 

6 66.7 
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ตาราง 39 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ขัน้ตอนการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ 5 55.6 

ระยะเวลาของการรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 4 44.4 

ปัญหาท่ีเกิดจากการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุท่ีท่านประสบ
อยู่ในเร่ืองใดบ้าง 

  

มคีวามล่าชา้ของหน่วยงานในการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 2 22.2 

หน่วยงานไมใ่หก้ารสนบัสนุนในการขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 1 11.1 

นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรมีการปรบัปรุงในเรื่อง
ใดบ้าง 

  

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไมส่นบัสนุนโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 2 22.2 

ควรมีเจ้าหน้าที่ร ับผิดชอบดูแลเรื่องเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุตาม
ความรูค้วามสามารถ 

1 11.1 

งบทีม่กีารสนบัสนุนไมเ่พยีงพอกบัการขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 5 55.6 

การประสานงานระหว่างเจา้หน้าทีก่บัผูส้งูอายุ 2 22.2 

ตามนโยบายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ในการเข้ารบัเบี้ยยงัชีพ 
ควรเป็นอย่างไร 

  

ผูส้งูอายเุขา้รบัเบีย้ยงัชพีดว้ยตวัเอง 2 22.2 

เจา้หน้าทีน่ ามามอบใหเ้อง 6 66.7 

มอบให ้บุตร หลานไปรบัแทน 3 33.3 
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จากตาราง 39 ผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหา และแนวทางการแกไ้ขปญัหา พบว่า 

1.ปญัหาทีท่่านคดิว่าเกดิจากเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุคอืปญัหาใด 
  จากการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่า เจา้หน้าที่ปฎบิตังิานด้านเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุมคีวาม
คดิเหน็ว่าเงนิทีไ่ดร้บัจากสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายยุงัไมเ่พยีงพอกบัค่าใชจ้า่ย ของผูสู้งอายุ ซึง่
มอีตัราการแสดงความคดิเหน็ คดิเป็นรอ้ย 88.9  
2. ท่านคดิว่าระยะทางเป็นอุปสรรคกบัการรบัเบีย้งัชพีผูส้งูอายหุรอืไม่ 
  จากการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่า ระยะทางในการรบัเบี้ยยงัชพีสูงอายุ ไม่เป็นอุปสรรค 
เพราะมลีูก หลานพามารบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 รองลงมา ไม่เป็นอุปสรรค 
เพราะบ้านอยู่ใกล้กับหน่วยงาน คดิเป็นร้อยละ 33.3 เป็นอุปสรรค เพราะบ้านอยู่ไกลจาก
หน่วยงาน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 และ เป็นอุปสรรค เพราะไม่มใีครพามารบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ คดิ
เป็นรอ้ยละ 11.1  
3. ท่านตอ้งการใหห้น่วยงานทีจ่่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุขา้มาดแูลท่านในเรือ่งใดบา้ง 
  จากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุมคีวามต้องการใหท้างหน่วยงานเขา้มาดูแล
เรื่องสุขภาพการไดร้บัการดูแลสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ คดิเป็นรอ้ยละ 77.8 รองลงมา การไดร้บั
ความดแูลเรือ่งสภาพความเป็นอยุใ่นครอบครวั คดิเป็น 44.4 และ ตอ้งการใหด้แูลเรื่องการบรโิภค
อาหารทีม่คีุณค่าทางรา่งกาย คดิเป็น 44.4 
4. หน่วยงานทีจ่่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุหค้วามรูใ้นนโยบายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายกุบัท่านในเรือ่ง
ใดบา้ง 
   จากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า หน่วยงานไดใ้หค้วามรูใ้นเรื่องเบีย้ยงัชพีกบัผูสู้งอาย ุ
คอืคุณสมบตัขิองผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 รองลงมา เป็นเรื่องการ
จ่ายเงนิสงเคราะห์สวสัดกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จ านวน 500 บาท คดิเป็นร้อยละ 66.7 ส่วน
ขัน้ตอนการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จะคดิเป็นรอ้ยละ 55.6 และระยะเวลาของการรบัเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอาย ุคดิเป็นรอ้ยละ 44.4 
5. ปญัหาทีเ่กดิจากการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุทีท่่านประสบอยูใ่นเรือ่งใดบา้ง 
  จากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ปญัหาทีเ่กดิจากการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุทีพ่บมาก
ทีสุ่ดคอื มคีวามล่าชา้ของหน่วยงานในการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 รองลงมา
จะเป็น หน่วยงานไมห่ก้ารสนบัสนุนในการขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุคดิเป็นรอ้ยละ 11.1 
6. นโยบายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุควรมกีารปรบัปรงุในเรือ่งใดบา้ง 
  จากการวเิคราะหแ์สดงให้เหน็ว่า นโยบายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุที่ควรมกีารปรบัปรุงมาก
ทีสุ่ดจะเป็นเรือ่ง งบทีม่กีารสนบัสนุนยงัไมเ่พยีงพอกบัการขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จะคดิเป็นรอ้ย
ละ 55.6 รองลงมา คอืการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 22.2 
ผู้บรหิารท้องถิ่นไม่สนับสนุนโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ ควรมี
เจ้าหน้าที่รบัผดิชอบดูแลเรื่องเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุตามความรู้และความสามารถ คดิเป็นร้อยละ 
11.1 
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7. ตามนโยบายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพี ควรเป็นอย่างไร 
   จากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ตามนโยบายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ในการเขา้รบัเบีย้ยงั
ชพี โดยส่วนใหญ่อยากใหเ้จา้หน้าทีน่ ามามอบให้เอง คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 รองลงมา ต้องการให้
มอบให้ บุตร หรอืหลานไปรบัแทน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 และ ผูสู้งอายุเขา้รบัเบีย้ยงัผู้สูงอายุดว้ย
ตวัเอง คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 
 
3.2 วิเคราะห ์ความคิดเหน็ของผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูความพอเพียงของเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

  ความพอเพยีงของเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุในการใช้จ่ายในชวีติประจ าวนัของผูสู้งอายุ
หากกลบัไปมองตามรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัแลว้ จะเหน็ไดว้่ารายจ่ายสูงกว่า
เงนิเบีย้ยงัชพีทีผู่ส้งูอายไุดร้บัในแต่ละเดอืนมาก ซึง่โดยส่วนใหญ่แลว้ไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายใน
แต่ละเดอืน ผูสู้งอายุจงึต้องหารายไดจ้ากแหล่งอื่นๆ เพิม่เตมิด้วย จาการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุจงึ
ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
   “ความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญักบัเงนิ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัมี
ความต้องการเงินเป็นหลัก และผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าเงินเป็นปจัจยัหลักในการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัที่จะท าใหผู้สู้งอายุสามารถอยู่ร่วมกบัครอบครวั ชุมชนได ้ผูสู้งอายุที่ยากไรจ้ะให้
ความส าคญักบัจ านวนเงนิทีไ่ดร้บัจากเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุแมว้่าจะน้อยแต่กร็ูส้กึมคีวามภาคภูมใิจ
ที่ทางภาครฐัไม่ทอดทิ้งและได้รบัการดูแลเอาใจใส่ ถึงแม้ว่าภาครฐัจะมภีาระมากในการดูแล
ผู้สูงอายุแต่ผู้สูงอายุก็ดใีจที่ได้มโีครงการเบี้ยยงัชพีให้กบัผู้สูงอายุได้อยู่อย่างมคีวามสุข แมจ้ะ
เป็นเงนิทีน้่อยแต่กย็งัรูส้กึดใีจ” 
                         (ประเสรฐิ เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 
ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
   “เบี้ยยงัชพีเป็นความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้สูงอายุที่ยากจน มี
ความเดอืดรอ้น ไม่มบีุตรหลานเลี้ยงดู หากไม่มสีวสัดกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุการด ารงชวีติของ
ผูส้งูอายตุอ้งมคีวามยากล าบากมากอาจจะต้องอาศยัเพื่อนบา้นในการดูแล อาจจะต้องอดมือ้กนิ
มือ้ หรอืไม่มทีีพ่ ึง่พงิ และต้องอยู่อย่างยากล าบาก ส าหรบัตนแลว้เบีย้ยงัชพีถอืเป็นสิง่ส าคญัต่อ
ชวีติ ความจรงิเบี้ยยงัชพีอาจจะเป็นเงนิที่ไม่มาก แต่ถ้าได้รบัในลกัษณะของการซื้อสิง่ของให้
บางส่วนแต่ผู้สูงอายุ ก็คงจะท าให้ผู้สูงอายุได้รบัความต้องการที่ดีขึ้น อาจจะเป็นข้าวสาร
อาหารแหง้ สิง่เหล่านี้ผูส้งูอายกุเ็กดิความภาคภมูใิจแลว้” 
          (บุญยงั ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลูระยะทางในการเดินทางเข้ารบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
  “การเดนิทางไปรบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุนัน้โดยส่วนใหญ่ไม่มอุีปสรรคในการเดินทาง 
เพราะมลีูก หลาน พาไปรบัเบี้ยยงัชพีอยู่แลว้ ทางหน่วยงานกไ็ดก้ าหนดใหทุ้กวนัที ่10 ของทุก
เดอืนเป็นวนัที่ผู้สูงอายุต้องไปรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
เดนิทางไปเองได ้กจ็ะใหล้กู พาไป หรอือาจจะมอบใหล้กูหลานไปรบัแทน”  

            (สว่าง ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 

ผูส้งูอายมุคีวามคดิเหน็เช่นเดยีวกนัว่า 

    “ความจรงิการเดนิทางไปรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางรายมบี้านใกล้กบัที่ท า
การผู้ใหญ่บ้าน จงึไม่มปีญัหาของการเดนิทางไปรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เน่ืองจากบ้านอยู่ใกล้ๆ 
กัน แต่มผีู้สูงอายุบางรายที่อาจจะต้องให้ลูกหลานพามารบั แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการ
เดนิทาง 

                                                 (โชต ิเสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูความต้องการการดแูลจากหน่วยงาน 

ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

    “ผู้สูงอายุมกัจะประสบกบัปญัหาด้านสุขภาพร่างกายทีท่รุดโทรม การใหค้วามส าคญั
กบัสุขภาพร่างกายถอืเป็นสิง่ส าคญักบัผูสู้งอายุทุกคนทีจ่ะต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคนรอบ
ข้าง การบรกิารด้านสุขภาพอนามยั เช่น บรกิารคลนิิกผู้สูงอายุ บรกิารอาสาสมคัรสาธารณสุข 
บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ การออกก าลงักาย บรกิารฟ้ืนฟูสุขภาพด้านกายภาพบ าบดั บรกิารบตัร
สุขภาพ รกัษาพยาบาลฟร ีนัน้เป็นสิง่ทีผู่สู้งอายุต้องการมากทีสุ่ด เพราะหากไม่มบีรกิารเหล่านี้
แล้ว ผู้สูงอายุที่ยากจน ไรท้ีพ่ ึ่งพงิคงไม่โอกาสได้รบัการบรกิาร ดงันัน้จงึอยากให้หน่วยงานให้
ความส าคญักบัสุขภาพรา่งกายของผูส้งูอายใุหม้ากกว่าเดมิ” 

                                                 (ไทย ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 

ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัอกีว่า 

   “การได้รบัความดูแลเรื่องสุขภาพเป็นสิง่ที่ผู้สูงอายุทุกคนต้องการ รวมไปถึงสภาพ
ความเป็นอยูข่องคนในครอบครวั หรอืจะเป็นการไดร้บัสารอาหารทีค่รบ 5 หมู่ นัน้ ผูสู้งอายุกจ็ะ
ใหค้วามส าคญัดว้ยเช่นกนั และหน่วยงานไดเ้ขา้มามบีทบาท เช่น สถานีอนามยัไดเ้ขา้มาแนะน า
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ในดา้นการดูแลสุขภาพ และการเป็นอยู่ในครอบครวั รวมถงึการรบัประทานอาหารของผูสู้งอาย ุ
ท าให้ผู้สูงอายุในชุมชนมสีุขภาพร่างกายที่แขง็แรง และโดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะรบัประทาน
อาหารที่เป็นพืชผกัอยู่แล้วด้วยความเคยชินกับในอดีต ที่ต้องน าผกัมาปรุงอาหาร จงึท าให้
ผูส้งูอายไุมค่่อยเจบ็ปว่ยหรอืตอ้งเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลอยูบ่่อยๆ 

                                                    (ใจ ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูหน่วยงานให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

   “หน่วยงานได้ให้ความรูเ้กี่ยวกบัการจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จ านวน 500 บาท 
ผูสู้งอายุทุกคนทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปจะไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุทุกคน และมสีทิธเิท่าเทยีม
กนั และขัน้ตอนในการรบัเบีย้ยงัชพีจะมเีจา้หน้าทีค่อยประกาศจากเสยีงตามสายอยู่เสมอรวมถงึ
ก าหนดวนัเวลาในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ใหทุ้กวนัที่ 10 ของทุกเดอืนเขา้ไปรบัเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอายไุดจ้ากทีท่ าการผูใ้หญ่บา้น” 

              (เจรญิ บุญประเสรฐิ.2554 : สมัภาษณ์) 

ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 

   “เจ้าหน้าที่จะคอยแนะน าและมกีารประชุมเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของหน่วยงาน
ก าหนดไว ้จงึไดแ้นะน าและใหค้วามรูด้า้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุถา้หากผูสู้งอายุบางรายไม่สามารถ
เขา้ประชุมรบัฟงัไดก้จ็ะมบุีตร หลานเขา้ไปรบัฟงัและมาอธบิายใหก้บัผูสู้งอายุทราบอกีครัง้ สทิธิ
การรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จ านวน 500 บาท รวมถงึขัน้ตอนการรบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุและวนั
เวลาในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จงึมกีารก าหนดไปในทศิทางเดยีวกนัทัง้หมดของผูสู้งอายุ
ทุกคนในชุมชน” 

                               (พนู พลูศลิป์.2554 : สมัภาษณ์) 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลูปัญหาของการจ่ายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

  “ในบางครัง้การจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุอาจมคีวามล่าช้า มกีารเลื่อนวนัจ่ายเบี้ยยงัชพี
ผูสู้งอายุ แต่ทางหน่วยงานจะมกีารแจง้ให้รบัฟงัก่อนล่วงหน้าว่าจะมกีารล่าชา้ในการจ่ายเบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุเนื่องจากสาเหตุใด ดงันัน้ ผู้สูงอายุทุกคนจะมคีวามเขา้ใจในสภาพปญัหาดงักล่าว
และสามารถยอมรบัไดจ้ากปญัหาของการจ่ายเบีย้ยงัชพีทีล่่าชา้นัน้” 

        (ละเอยีด ผวิอ่อน.2554 : สมัภาษณ์) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูการปรบัปรงุด้านนโยบายเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 

ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

   “จากโครงการเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุที่ไดร้บัคดิว่างบทีม่าสนุบสนุนในโครงการเบี้ยยงัชพี
ผู้สูงอายุยงัมไีม่เพียงพอกับความต้องการของเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุในขณะนี้ จงึอยากให้ทาง
ภาครฐัได้มีการสนับสนุนงบประมาณโครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้เพียงพอกับ
ค่าใชจ้า่ยของผูส้งูอายไุดน้ ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัไดม้ากกว่าทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจบุนั” 

                   (พุก ไพฑรูย.์2554 : สมัภาษณ์) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูการเข้ารบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 

   “ความต้องการของผู้สูงอายุ อยากจะให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานน าเบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุมามอบให้กบัผู้สูงอายุโดยไม่ต้องเดนิทางไปรบัเบี้ยยงัชพี เพราะผู้สูงอายุบางรายมี
ความยากล าบากในการเดนิทางไปรบั จะด้วยสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ โรคประจ าตัว หากมี
เจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้จ็ะเป็นการดกีว่าทีจ่ะตอ้งเดนิทางไปรบัดว้ยตนเอง” 

       (ไม ้ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์) 

ผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า 

   “หากมเีจา้หน้าทีม่ามอบใหถ้งึบา้นกจ็ะท าใหผู้สู้งอายุมคีวามคุน้เคย และมสีมัพนัภาพ
ทีด่กีบัเจา้หน้าทีด่ว้ย และท าใหเ้จา้หน้าทีไ่ดท้ราบถงึสภาพความเป็นอยู่ทีแ่ทจ้รงิของผูสู้งอายุใน
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การด ารงชีวติในแต่ละวนั และท าให้ผู้สูงอายุกล้าที่จะพูดคุย และขอค าปรกึษาเวลามปีญัหา
เกดิขึน้ในชวีติ ไดบ้า้งไมม่ากกน้็อย อกีทัง้ยงัท าใหอ้บอุ่นใจอกีดว้ย” 

           (จอ้ย โชตชิ่วง.2554 : สมัภาษณ์) 

จากการสมัภาษณ์ ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายสุามารถวเิคราะหเ์นื้อหาไดด้งัตาราง 

วิเคราะห ์ความคิดเหน็ของผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

ตาราง 40 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปญัหา และขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรงุการใหบ้รกิาร 
      การจา่ยสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ปัญหาท่ีท่านคิดว่าเกิดจากเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายคืุอปัญหา
ใดบ้าง 

  

เงนิทีไ่ดร้บัไมเ่พยีงพอกบัค่าใชจ้า่ย 12 60.0 

หน่วยงานไมใ่หก้ารสนบัสนุนอย่างเตม็ที ่ 1 5.0 

ผูส้งูอายไุมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ 2 10.0 

ระยะเวลาในการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุมส่ม ่าเสมอ 1 5.0 

ท่านคิดว่าระยะทางเป็นอุปสรรคกับการรับเบี้ยยังชีพ
ผูส้งูอายหุรือไม่ 

  

เป็นอุปสรรค เพราะบา้นอยูไ่กลจากหน่วยงาน 4 20.0 

เป็นอุปสรรค เพราะไมม่ใีครพามารบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 4 20.0 

ไมเ่ป็นอุปสรรคเพราะบา้นอยูใ่กลก้บัหน่วยงาน 2 10.0 

ไมเ่ป็นอุปสรรค เพราะมลีกู / หลานพามารบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 5 25.0 

 



 126 

ตาราง 40 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

ท่านต้องการให้หน่วยงานท่ีจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุเข้ามา
ดแูลผูส้งูอายใุนเรื่องใดบ้าง 

  

ดแูลเรือ่งสุขภาพการไดร้บัการดแูลดา้นสุขภาพอยา่งสม ่าเสมอ 11 55.0 

ดแูลเรือ่งสภาพความเป็นอยูใ่นครอบครวั 6 30.0 

ดแูลเรือ่งการบรโิภคอาหารทีม่คีุณค่าทางร่างกาย 8 40.0 

หน่วยงานท่ีจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุให้ความรู้ในนโยบาย
เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายกุบัท่านในเร่ืองใดบ้าง 

  

คุณสมบตัผิูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 10 50.0 

การจ่ายเงนิสงเคราะห์สวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุจ านวน 500 
บาท 

10 50.0 

ชัน้ตอนการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 6 30.0 

ระยะเวลาของการรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 8 40.0 

ปัญหาท่ีเกิดจากการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุท่ีท่านประสบ
อยู่ในเร่ืองใดบ้าง 

  

มคีวามล่าชา้ของหน่วยงานในการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 7 35.0 

เกดิความขดัแยง้ภายในหน่วยงาน 1 5.0 

หน่วยงานไมใ่หก้ารสนบัสนุนในการขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 1 5.0 

หน่วยงานไม่มคีวามเป็นธรรม ยุติธรรม ในการจ่ายเบี้ยยังชพี
ผูส้งูอาย ุ

1 5.0 

นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรมีการปรบัปรุงในเรื่อง
ใดบ้าง 

  

ควรมีเจ้าหน้าที่ร ับผิดชอบดูแลเรื่องเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุตาม
ความรูค้วามสามารถ 

3 15.0 
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ตาราง 40 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

งบทีม่กีารสนบัสนุนไมเ่พยีงพอกบัการขอรบัเบีย้ยงัชพีผู้สงูอาย ุ 5 25.0 

ความผดิพลาดที่เกดิจากหน่วยงานอนัเนื่องมาจากความเขา้ใจ
คลาดเคลื่อน 

2 10.0 

การประสานงานระหว่างเจา้หน้าทีก่บัผูส้งูอายุ 3 15.0 

ตามนโยบายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ในการเข้ารบัเบี้ยยงัชีพ 
ควรเป็นอย่างไร 

  

ผูส้งูอายเุขา้รบัเบีย้ยงัชพีดว้ยตวัเอง 6 30.0 

เจา้หน้าทีน่ ามามอบให ้ 10 50.0 

มอบให ้บุตร หลานไปรบัแทน 2 10.0 

ผ่านบญัชธีนาคารของผูส้งูอายุ 4 20.0 

            จากตาราง 40   ผลการวเิคราะหส์ภาพปญัหาและแนวทางการแกไ้ขปญัหา  

1.ปญัหาทีท่่านคดิว่าเกดิจากเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุคอืปญัหาใด 
 จากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า เงนิทีผู่สู้งอายุไดร้บัไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่าย จ านวน 12 
คน มอีตัรารอ้ยละ 60 รองลงมา ผูสู้งอายุไม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จ านวน 2 คน มี
อตัรารอ้ยละ 10หน่วยงานไม่ได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5 และ 
ระยะเวลาในการจา่ยเบีย้ยงัชพีไมส่ม ่าเสมอ จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5 
 
2. ท่านคดิว่าระยะทางเป็นอุปสรรคกบัการรบัเบีย้งัชพีผูส้งูอายหุรอืไม่ 
 จากการวเิคราะห์แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มารบัเบี้ยยงัชีพไม่เป็นอุปสรรคในการ
เดนิทาง เพราะมลีูก / หลานพาไปรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จ านวน 5 คน มอีตัราร้อยละ 25 
รองลงมา เป็นอุปสรรค เพราะบา้นอยู่ไกลจากหน่วยงาน มจี านวน 4 คน มอีตัรารอ้ยละ 20 เป็น
อุปสรรค เพราะไมม่ใีครพามารบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จ านวน 4 คน มอีตัรารอ้ยละ 20 และ ไม่เป็น
อุปสรรค เพราะบา้นอยูใ่กลก้บัหน่วยงาน จ านวน 2 คน มอีตัรารอ้ยละ 10 
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3. ท่านตอ้งการใหห้น่วยงานทีจ่่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุขา้มาดแูลท่านในเรือ่งใดบา้ง 
 จากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุมคีวามต้องการใหห้น่วยงานดูแลในเรื่องของ
สุขภาพการได้รบัการดูแลด้านสุขภาพอย่างสม ่าเสมอ จ านวน 11 มอีตัรารอ้ยละ 55 รองลงมา 
อยากใหดู้แลเรื่องการบรโิภคอาหารทีม่คีุณค่าทางร่างกาย จ านวน 8 คน มอีตัรารอ้ยละ 40 และ 
ตอ้งการใหด้แูลเรือ่งของสภาพความเป็นอยูใ่นครอบครวั จ านวน 6 คน มอีตัรารอ้ยละ 30 
 
4. หน่วยงานทีจ่่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุหค้วามรูใ้นนโยบายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายกุบัผูสู้งอายุในเรือ่ง
ใดบา้ง 
 จากการวเิคราะหแ์สดงให้เหน็ว่า หน่วยงานไดใ้ห้ความรูใ้นเรื่องการจ่ายเงนิสงเคราะห์
สวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จ านวน 500 บาท มทีัง้หมด 10 คน มอีตัรารอ้ยละ 50 เช่นเดยีวกบั
เรื่องของคุณสมบตัขิองผูสู้งอายุทีจ่ะไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ มจี านวน 10 คน มอีตัรารอ้ยละ 50  
รองลงมาจะเป็นเรือ่งของระยะเวลาของการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ จ านวน 8 คน มอีตัรารอ้ยละ 
40 และ ขัน้ตอนการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุจ านวน 6 คน มอีตัรารอ้ยละ 30 
 
5. ปญัหาทีเ่กดิจากการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุทีท่่านประสบอยูใ่นเรือ่งใดบา้ง 
 จากการวเิคราะห์แสดงใหเ้หน็ว่า ปญัหาทีเ่กดิจากการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุจะมคีวาม
ล่าชา้ของหน่วยงานในการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ จ านวน 7 คน มอีตัรารอ้ยละ 35 รองลงมา เกดิ
ความขดัแยง้ภายในหน่วยงาน จ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5 เช่นเดยีวกบั หน่วยงานไม่ใหก้าร
สนับสนุนในการขอรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จ านวน 1 คน มอีตัราร้อยละ 5 และ หน่วยงานไม่มี
ความเป็นธรรม ยตุธิรรม ในการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุจ านวน 1 คน มอีตัรารอ้ยละ 5 
 
6. นโยบายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุควรมกีารปรบัปรุงในเรือ่งใดบา้ง 
 จากการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่า จากโครงการเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุควรมกีารปรบัปรุงใน
เรื่อง การมงีบประมาณเขา้มาสนับสนุนยงัไม่เพยีงพอกบัการขอรบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ จ านวน 5 
คน มอีตัรารอ้ยละ 25 รองลงมา ต้องการให้เจา้หน้าที่รบัผดิชอบดูแลเรื่องเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุมี
ความรูแ้ละความสามารถ จ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15  เช่นเดยีวกบั การประสานงานระหว่าง
เจา้หน้าทีก่บัผูสู้งอายุ จ านวน 3 คน มอีตัรารอ้ยละ 15 และ ความผดิพลาดทีเ่กดิจากหน่วยงาน
อนัเน่ืองมาจากความเขา้ใจคลาดเคลื่อนกนั จ านวน 2 คน มอีตัรารอ้ยละ 10 
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7. ตามนโยบายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพี ควรเป็นอย่างไร 
 จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า  จากโครงการเบี้ยยงัชีพในการเข้ารบัเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายุ มคีวามต้องการคอื ผูสู้งอายุมคีวามต้องการใหท้างเจา้หน้าทีน่ ามามอบใหเ้อง จ านวน 
10 คน มอีตัรารอ้ยละ 50 รองลงมา คอืการเขา้รบัเบีย้ยงัชีพดว้ยตวัเอง มจี านวน 6 คน มอีตัรา
รอ้ยละ 30 อยากใหม้กีารผ่านเขา้บญัชธีนาคาร จ านวน 4 คน มอีตัรารอ้ยละ 20 และอยากมอบ
ใหบุ้ตร หลานไปรบัแทน จ านวน 2 คน มอีตัรารอ้ยละ 10  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 6 
บทสรปุ และอภิปรายผล 

 
   การวจิยัเรื่อง การประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ : ศกึษาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก มวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญัคอื ศกึษาการประเมนิ
โครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุขององค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน สามารถน าผลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุ แก้ไข การจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โพธิแ์ทนใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ ซึง่ผูว้จิยัไดแ้ยกท าการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) 
ผูใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญัในการวจิยั โดยแบ่งประเดน็ส าคญัออกเป็น 3 ส่วน 
   ส่วนท่ีหน่ึง  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพของเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วน
ต าบลโพธิแ์ทน และผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth 
interview) โดยแยกท าการสมัภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยการพิจารณาเลอืกแบบ
เจาะจง ดงัต่อไปนี้  
  1.1 ขอ้มลูเบือ้งตนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
  1.2 ขอ้มลูเบือ้งต้นของบุคลากร (เจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย)ุ 
   ส่วนท่ีสอง การประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ แนวค าถามได้มาจากหลกัการ
ประเมนิของไทเลอร์ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) โดยแยกท าการ
สมัภาษณ์ขอ้มลูจากกลุ่มบุคคลต่าๆ โดยพจิารณาเลอืกแบบเจาะจง โดยประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน 
ดงันี้ 
  2.1 ประเมนิเป้าหมาย หมายถึง เป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่ผู้สูงอายุที่มี
รายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได ้

     2.1.1 การสรา้งหลกัประกนัรายได ้
2.2 ประเมนิจดุประสงค ์หมายถงึ จดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สิง่ทีส่ามารถน ามา 

ปฏบิตัไิดจ้รงิ 
     2.2.1 การมอีาชพี และการพึง่พาตนเอง ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 

                                ผูส้งูอาย ุ
  2.3 ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผูสู้งอายุทีไ่ดร้บั
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุการน ารายชื่อเขา้ทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ฯ การน ารายชื่อผูม้ ี
สทิธไิดร้บัเบีย้ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย 

     2.3.1 ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอายุ 
2.4 ประเมนิวธิเีอือ้ต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การรบัเบีย้ยงัชพี 

ผูส้งูอายไุปรบัดว้ยตวัเอง หรอืมเีจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้บัผูส้งูอายุ 
     2.4.1 บทบาทของหน่วยงานทีม่ต่ีอผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผู้สงูอาย ุ
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2.5 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัทีเ่กดิขึน้หลงั 
การปฎบิตัติามโครงการจ่ายเบีย้ยงัชพีฯตามจดุประสงค ์คอื 

     2.5.1 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
  ส่วนท่ีสาม ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปญัหา ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงการให้บรกิารและ
การจ่ายสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เพื่อการปรบัปรุงแก้ไขโครงการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) โดยแยกท าการสมัภาษณ์ขอ้มูลจากกลุ่ม
บุคคลต่างๆ โดยพจิารณาเลอืกแบบเจาะจง ดงัต่อไปนี้ 

3.1 ปญัหาทีเ่กดิจากเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
3.2 ระยะทางในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
3.3 ความตอ้งการของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุากหน่วยงาน 
3.4 หน่วยงานไดใ้หค้วามรู ้ดา้นสวสัดกิารโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
3.5 ปญัหาในการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
3.6 การปรบัปรงุโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
3.7 จากโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ลกัษณะการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ
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สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องตนเก่ียวกบัสถานภาพของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ
แทน และผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ
 
  จากการศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัสถานภาพของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ
ผู้วจิยัได้ด าเนินการวเิคราะห์ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา การท างาน (อาชพี) 
รายได้ประจ า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และค่าใช้จ่าย ค่าอาหารค่ากบัขา้ว ค่ารกัษาพยาบาล ค่ า
ท าบุญ ค่าพาหนะเดินทาง ให้หลาน ค่าประกอบอาชีพซื้อปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์พืช ในการสรุป
ผลการวิจยัในส่วนนี้จะสรุปถึงข้อมูลเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่ได้ร ับเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เมื่อ
พจิารณาขอ้มลูเบือ้งตนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุพบว่า 
 1.1 ข้อมลูเบือ้งตนของผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 
                  1.1.1 เพศ  
           ความชดัเจนดา้นเพศของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ มคีวามชดัเจนในส่วนของ
ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย  
               1.1.2 อาย ุ
           ควมชดัเจนด้านอายุของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จะมคีวาชดัเจนทางด้าน
อายขุองผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีโดยส่วนใหญ่จะมอีายอุยูร่ะหว่าง 65 – 69 ปี  
      1.1.3 สถานภาพการสมรส 
          ความชดัเจนดา้นสถานภาพการสมรสของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ จะมคีวาม
ชดัเจน โดยส่วนใหญ่สถานภาพการสมรสของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุจะอยู่ร่วมกบัคู่
สมรส 
      1.1.4 ระดบัการศกึษา 
           ความชดัเจนดา้นระดบัการศกึษาของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ มคีวามชดัเจน
ทางด้านระดบัการศกึษา โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะมรีะดบัการศกึษาอยู่ที่ชัน้ประถมศึกษาเป็น
ส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเพศชายจะได้รบัโอกาสทางการศึกษาชัน้สูงกว่าผู้สูงอายุเพศ
หญงิ ในส่วนของผู้สูงอายุทีรู่ห้นังสอืนัน้จะไปศกึษาพระธรรมค าสอนทางศาสนาในวดั จงึท าให้
อ่านหนงัสอืไดบ้า้งเลก็น้อย 
      1.1.5 การท างาน (อาชพี) 
           ความชดัเจนด้านการท างาน (อาชพี)ของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ มคีวาม
ชดัเจนดา้นการท างานโดยส่วนใหญ่ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีจะไม่ไดท้ างานประกอบอาชพี แต่
มผีูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุ านวนน้อยทีม่อีาชพีรบัจา้ง หรอือาจจะรบัจา้งท างานอยู่กบั
บา้น เนื่องจากภาวะรา่งกายทีไ่มอ่ านวยในการเดนิทางไปท างานประกอบอาชพีในทีห่่างไกล  
      1.1.6 รายไดป้ระจ าของผูส้งูอายุ 
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           ความชดัเจนด้านรายได้ประจ าของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ มคีวามชดัเจน
ดา้นรายไดป้ระจ าโดยส่วนใหญ่แลว้จะมรีายไดจ้ากลกูหลานให ้เนื่องจากภาวะของวยัชราภาพจงึ
ท าให้ไม่มรีายได้จากแหล่งอื่น และจะมผีู้สูงอายุที่มรีายได้ประจ าจากการเกษตรปลูกพชืเลี้ยง
สตัว์ ซึ่งท าให้สามารถน ามาใช้จ่ายในชีวติประจ าวนัได้บ้างเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เป็นภาระของ
ลกูหลานมากนกั  
      1.1.7 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอายุ 
           ความชดัเจนของรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ มคีวาม
ชดัเจนด้านรายได้โดยส่วนใหญ่จะมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนไม่เกนิ 500 บาท เนื่องมาจากไม่มี
รายไดจ้ากแหล่งอื่น และไมส่ามารถไปประกอบอาชพีได ้จงึท าใหม้รีายไดเ้พยีงเลก็น้อยจากการ
ทีล่กูหลานใหเ้ท่านัน้ 
      1.1.8 ระยะเวลาในการรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
           ความชดัเจนของระยะเวลาในการรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ มคีวามชดัเจน โดยส่วนใหญ่
แลว้ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้อายุนัน้จะอยู่ระหว่าง 2 – 4 ปี และเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุยงัเป็น
รายไดห้ลกัของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บั เพื่อน ามาใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั 
      1.1.9 รายไดท้ัง้หมดรวมถงึเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายนุ ามาเป็นค่าใชจ้่ายในเรือ่งต่อไปนี้ 
                      1) ค่าอาหารและค่ากบัขา้ว มคีวามชดัเจนในดา้นค่าใช้จ่ายค่าอาหารและค่า
กับข้าว ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุมคี่าใช้จ่ายน้อยกว่า 500 บาท อัน
เนื่องมาจากการไมม่รีายไดจ้งึท าใหค้่าใชจ้า่ยค่าอาหารและค่ากบัขา้วจงึต้องมคีวามประหยดัมาก
เพื่อใหส้มดุลกบัรายไดท้ีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืน 
     2) ค่ารกัษาพยาบาล มคีวามชดัเจนในดา้นค่ารกัษาพยาบาล โดยส่วนใหญ่
แลว้ผูส้งูอายจุะไมม่คี่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล เนื่องจากการไดร้บัความดูแลจากทางภาครฐั 
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาดูแล เช่นสถานีอนามยัหมู่บ้าน จงึท าให้ผู้สูงอายุไม่มปีญัหาด้านค่า
รกัษาพยาบาล 
     3) ค่าท าบุญ มคีวามชดัเจนในดา้นค่าท าบุญ โดยส่วนใหญ่ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บั
เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุจะมคี่าท าบุญอยู่ระหว่าง 101 – 500 บาท ถงึแมเ้งนิทีไ่ด้รบัมานัน้จะเพยีง
เล็กน้อยแต่ผู้สูงอายุก็จะต้องมีรายจ่ายในการท าบุญ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุ มีความ
ภาคภูมใิจที่ได้ท าบุญบ้างเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงของวาระสุดท้ายของชีวิต การท าบุญส าหรบั
ผูส้งูอายนุัน้มคีวามส าคญัต่อภาวะจติใจของผูส้งูอายอุกีดว้ย 
     4) ค่าพาหนะเดนิทาง มคีวามชดัเจนในด้านค่าพาหนะเดนิทาง ผู้สูงอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะไม่มคี่าพาหนะเดินทาง เนื่องจากสภาพร่างกายที่
อ่อนแอ และไมส่ามารถเดนิทางไปมาสะดวก จงึท าใหผู้ส้งูอายุไม่มคี่าพาหนะในการต้องเดนิทาง
ไปในทีต่่างๆ หรอืหากจะตอ้งเดนิทางกจ็ะมบีุตร หลาน พาไป หรอืขอความช่วยเหลอืจากเพื่อน
บา้น บา้งในบางครัง้บางโอกาส 
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      5) ใหห้ลาน มคีวามชดัเจนในดา้นเงนิทีต่้องใหห้ลานๆ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่
มคี่าใชจ้่ายที่จะต้องใหห้ลานๆ เนื่องจากรายได้ทีไ่ดม้าไม่เพยีงพอกบัการด ารงชวีติในแต่ละวนั 
ดงันัน้ค่าจ่ายที่จะให้หลานๆ นัน้กจ็ะไม่มเีช่นกนั แต่มสี่วนน้อยที่ยงัมใีหบ้้าง เพื่อความสบายใจ 
และมคีวามอบอุ่นทีอ่ยูร่ว่มกนัในครอบครวัไดบ้า้ง 
      6) ค่าใชจ้่ายในการประกอบอาชพีซื้อปุ๋ ย เมลด็พนัธุพ์ชื มคีวามชดัเจนโดย
ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจะไม่มคี่าใช้จ่ายในการประกอบอาชพี ซื้อปุ๋ ย 
หรอืเมลด็พนัธุพ์ชื เนื่องจาก ผูส้งูอายไุมม่กี าลงัในการประกอบอาชพีต่างๆ ได ้
   ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานที่ก่อให้เกิดรายได้  ผู้สูงอายุที่มรีายได้น้อยก็ยงัต้อง
ท างานหารายได้เพื่อเลี้ยงตนเองโดยมอีาชพีรบัจา้งและเกษตรกรรม  ขณะเดยีวกนัมผีู้สูงอายุ
ส่วนหน่ึงท างานช่วยครอบครวัแต่ไม่มรีายได้  คอื เฝ้าบ้านและท างานบ้าน  ภาระส าคญัของ
ผูสู้งอายุคอื การเลีย้งหลาน รวมถงึยงัมปีญัหาผู้สูงอายุยากจนบางส่วนใชช้วีติเร่ร่อน  มทีีอ่ยู่ไม่
เป็นหลกัแหล่ง  ยงัชพีโดยการขอทานรายไดข้องผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะไดม้าจากลูกหลานใหเ้ป็น
แหล่งรายได้หลกั ส่วนผู้สูงอายุที่ต้องมภีาระค่าใช้จ่ายจะต้องท าการเกษตรเพื่อให้มีรายได้
นอกเหนือจากเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุเพื่อน ามาใชจ้า่ยภายในครอบครวั  
 

1.2 ข้อมลูเบือ้งต้นของบคุลากร (เจ้าหน้าท่ีปฎิบติังานเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย)ุ 
       1.2.1 เพศ  
             ความชดัเจนดา้นเพศของเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุมคีวามชดัเจนโดย
ส่วนใหญ่บุคลากรผูป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ 
              1.2.2 อาย ุ  
            ความชดัเจน ของบุคลากรเจา้หน้าที่ผูป้ฎบิตังิานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ มคีวามชดัเจน 
ดา้นอายขุองบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง อายุไม่
เกนิ 30 ปี และช่วงระหว่างอาย ุ30 – 34 ปี 
     1.2.3 สถานภาพการสมรส  
            ความชดัเจน ด้านสถานภาพสมรส มคีวามชดัเจน โดยส่วนใหญ่สถานภาพการสมรส
ของบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุะอยูก่บัคู่สมรส 
     1.2.4 ระดบัการศกึษา 
            ความชัดเจน ด้านระดับการศึกษาของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอาย ุส่วนใหญ่จบปรญิญาตร ี
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    1.2.5 ต าแหน่ง 
            ความชดัเจน ดา้นต าแหน่งของบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัปฎบิตักิาร เกอืบทัง้หมดของบุคลากรทีม่ใีนหน่วยงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โพธิแ์ทน 

    1.2.6 ลกัษณะการมสี่วนรว่มในโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
            ความชดัเจน ด้านการมสี่วนร่วมในโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่บุคลากร
เจา้หน้าทีป่ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุะเป็นในระดบัทอ้งถิน่ 
     1.2.7 ประสบการณ์ท างานในชุมชน 
            ความชดัเจน ด้านประสบการณ์ท างานในชุมชน โดยส่วนใหญ่บุคลากรเจ้าหน้าที่
ผูป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเคยมปีระสบการณ์ดา้นการพฒันาชุมชน ท าใหไ้ดเ้ขา้ถงึกลุ่มคน
ในชุมชนมากขึน้และเรยีนรูก้ารด ารงชวีติของคนในชุมชน 
    1.2.8 อายรุาชการของบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพี 
           ความชดัเจน ด้านอายุราชการของบุคลากรเจา้หน้าที่ผู้ปฎบิตังิานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
น้อยกว่า 4 ปี  
    1.2.9 ประสบการณ์ท างานดา้นเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
            ความชัดเจนของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่
ประสบการณ์ท างานจะอยูใ่นช่วงน้อยกว่า 2 ปี  
    1.2.10 อตัราเงนิเดอืนของบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
            ความชดัเจนอตัราเงนิเดอืนของบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุส่วน
ใหญ่จะอยูร่ะหว่าง 8,001 – 10,000 บาท  
 
   จากข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และบุคลากร
เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูของ จปฐ. ปี พ.ศ. 2553 นัน้ จะ
เหน็ได้ว่า มคีวามสอดคล้องกนักบัขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์และท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้สูงอายุและบุคลากรเจา้หน้าทีผู่้ปฎบิตังิานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อใชใ้นการวจิยั  ผูว้จิยัได้
ด าเนินการวเิคราะหต์ามกรอบแนวคดิในการวจิยั 
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ส่วนท่ี 2 การประเมินโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ แนวค าถามได้มาจากหลกัการประเมิน
ของไทเลอร์ โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยแยกท าการ
สมัภาษณ์ข้อมลูจากกลุ่มบคุคลต่างๆ โดยพิจารณาเลือกแบบเจาะจง 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 

1. ประเมนิเป้าหมาย หมายถงึ เป็นการสรา้งหลกัประกนัให้แก่ผู้สูงอายุที่มรีายได้ไม่
เพยีงพอต่อการยงัชพีหรอืไมส่ามารถประกอบอาชพีเลีย้งดตูนเองได้  
          2. ประเมนิจุดประสงค ์หมายถงึ จุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม สิง่ทีส่ามารถน ามาปฏบิตัไิด้
จรงิ 

3. ประเมนิก าหนดขัน้ตอนกจิกรรม หมายถงึ เป็นการคดัเลอืกผู้สูงอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุ การน ารายชื่อเขา้ทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาผู้มสีทิธไิด้รบัเบี้ยฯ การน ารายชื่อผูม้สีทิธิ
ไดร้บัเบีย้ฯมาท าบญัชรีายชื่อ การน ารายชื่อผูม้สีทิธปิิดประกาศไวท้ีเ่ปิดเผย  

4. ประเมนิวธิเีอือ้ต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถงึ การรบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไปรบั
ดว้ยตวัเอง หรอืมเีจา้หน้าทีน่ ามามอบใหก้บัผูส้งูอายุ 

5. การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ หมายถงึ กระบวนการวดัที่เกดิขึน้หลงัการ
ปฎิบตัิตามโครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพฯตามจุดประสงค์ คอื เปรยีบเทยีบข้อมูลผู้สูงอายุถึงการ
ด ารงชวีติ และเปรยีบเทยีบถงึการพฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

ในการสรุปผลการวจิยัในส่วนนี้จะสรุปผลถงึการประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ ที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน เมื่อพจิารณาการวเิคราะห ์มขีอ้
คน้พบ ดงันี้ 

  2.1 ประเมินเป้าหมาย หมายถึง เป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการยงัชีพหรือไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงดตูนเองได้  

       2.1.1 การสรา้งหลกัประกนัรายได ้
 จากการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและบุคลากร

เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบตัิงานเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ พบว่า ความชดัเจนทางด้านเนื้อหาของการสร้าง
หลกัประกนัรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ มคีวามชดัเจนมากเกี่ยวกับความ
ต้องการหลักประกันรายได้ในยามแก่ชรา เนื่ องจากเจตคติของผู้สูงอายุที่มีต่อการสร้าง
หลกัประกนัรายไดน้ัน้ถอืเป็นสิง่ส าคญัต่อการยงัชพีและการด ารงชวีติในแต่ละวนั อกีทัง้ผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่มคีวามยากจนรวมไปถงึไม่มผีู้ดูแลเอาใจใส่ การมหีลกัประกนัรายได้ที่แน่นอนให้กบั
ผูสู้งอายุท าให้ผูสู้งอายุมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ เกดิความภาคภูมใิจ ทีย่งัสามารถใชช้วีติอยู่
ร่วมกบัคนในครอบครวัและคนในชุมชนไดอ้ย่างมคีวามสุข หลกัประกนัรายไดข้องผูสู้งอายุโดย
ทางภาครฐัได้มีสวัสดิการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุในหลักความเป็นจริงยงัไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ที่มคี่าใช้จ่ายในแต่ละเดอืนแล้ว ดงันัน้จงึต้องมกีารสร้างหลกัประกนัให้
ผูสู้งอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่นการแนะน าอาชพี การสรา้งรายได้ให้กบัผู้สูงอายุ โดยให้
ผูสู้งอายุมอีาชพีตามความสามารถของตน ซึง่สามารถท างานและพึง่พาตนเอง มสีภาพชวีติที่ดี
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ขึน้จากเดมิ และสอดคลอ้งกบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุทีว่่า “รายไดจ้ากเบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้มกีินมใีช้เพิม่ขึน้เล็กๆ น้อยๆ  พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ แม้ว่า
รายไดท้ี่ไดม้าจะไม่มากมายนัก แต่กย็งัดกีว่าที่จะท าใหค้นในครอบครวัเดอืดรอ้น เมื่อมเีงนิเขา้
มาสนบัสนุนจงึท าใหค้วามสามารถในการใชจ้่าย และความเป็นอยู่ในชวีติประจ าวนัดขีึน้บา้งรวม
ไปถงึท าใหเ้กดิคุณค่ามากขึน้ คอืการไดร้บัเกยีรตจิากคนในชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกนักบัคน
ในชุมชน และส าหรบัผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเกดิความดใีจ ถึงแม้จะเป็นเงนิเล็กๆ 
น้อยๆ แต่ก็ท าให้สามารถมกีิน ไม่อดมื้อ กินมื้อ มกีินมใีช้” (โชติ เสนอใจ.2554: สมัภาษณ์) 
เจา้หน้าทีไ่ดม้คีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัในเรือ่งหลกัประกนัรายไดข้องผูสู้งอายุ ทีว่่า “ดา้นการ
ท างาน รายได ้และเศษฐกจิ กย็งัถอืว่าเป็นแหล่งส าคญัของผูสู้งอายุรองจากบุตร โดยผูสู้งอายุที่
อยูต่ามชนบทจะท างานมากกว่าผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในเมอืงหลวง ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ในชนบทโดยส่วนใหญ่
จะท างานดา้นเกษตรกรรม การทีผู่ส้งูอายุไทยส่วนใหญ่ไม่ไดท้ างาน มรีายไดต้ ่า และมทีรพัยส์นิ
และเงนิที่ออมไม่มาก ไม่มหีลกัประกนัรายไดย้ามชราภาพ จงึท าใหผู้สู้งอายุไทยตกอยู่ในภาวะ
เศรษฐกจิทีไ่มด่ ีหรอืยากจน” (วรนุช โหยหวล.2554 : สมัภาษณ์) 

  การสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ยงัคงเป็นรูปแบบสวสัดกิารที่มคีวามจ าเป็นอย่าง
มากและยงัเป็นความตอ้งการของผูส้งูอายุ อกีทัง้ยงัมผีูสู้งอายุอกีจ านวนมากทีเ่ดอืดรอ้น ซึง่การ
สงเคราะหเ์บี้ยยงัชพีผูสู้งอายุแก่ผูสู้งอายุสามารถท าให้ผูสู้งอายุทีไ่ม่สามารถดูแลตนเองได ้และ
ขาดทีพ่ึง่พงิ ไดม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ แต่ทัง้นี้ควรเพิม่จ านวนเงนิเบีย้ยงัชพีแก่ผูสู้งอายุใหม้คีวาม
เพยีงพอแก่การยงัชพีของผูสู้งอายุ  การไดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุมผีลกระทบทางร่างกายทีเ่หน็
ได้ชดัเจนที่สุดคอื ท าให้ผู้สูงอายุมคีวามเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ มเีงนิใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่ายา ค่าไฟ 
ค่าน ้า ค่าพาหนะเดนิทาง ทางด้านของจติใจผู้สูงอายุมคีวามส าคญัมาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะ
ตอบตรงกนัว่า เงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุที่ได้รบัท าให้ผู้สูงอายุสามารถมเีงนิใช้จ่ายท าบุญ โดยมี
น้อยก็ท าน้อย ซึง่ถอืเป็นความสุขทางใจของผูสู้งอายุที่ไดท้ าบุญท ากุศล นอกจากนัน้ผูสู้งอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุท าให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า มีความส าคัญ ในด้านสังคม เบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุท าให้ญาติพี่น้อง คนในชุมชน หนัมาเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุที่ยากล าบากมาขึ้น และ
ผูสู้งอายุยงัมเีงนิไปซือ้ของน าไปใส่บาตรและร่วมท ากจิกรรมกบัคนในชุมชน หรอืทางวดัจดัขึน้ 
ไดอ้ยา่งมคีวามสุขกายสบายใจ 
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2.2 ประเมินจดุประสงค์ หมายถึง จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม ส่ิงท่ีสามารถน ามา
ปฏิบติัได้จริง 

      2.2.1 การมอีาชพี และการพึง่พาตนเอง ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
  จากการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและบุคลากร
เจา้หน้าที่ผู้ปฎบิตัิงานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ พบว่า ความชดัเจนทางด้านเนื้อหาของการมอีาชพี 
และการพึง่พาตนเองไดข้องผูส้งูอาย ุความชดัเจนทางดา้นเน้ือหาของการมอีาชพี และการพึง่พา
ตนเองของผูสู้งอายุที่ได้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุนัน้หน่วยงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน
ไดม้กีารพฒันาการสอนอาชพีใหแ้ก่ผูสู้งอายุตามความถนัดของผูสู้งอายุแต่ละคน รวมถงึการพา
ผูส้งูอายไุปดูงานในสถานทีต่่างๆ ภายนอกชุมชน เพื่อใหผู้สู้งอายุน ามาใชใ้นการด ารงชวีติ และ
ยงัท าใหผู้ส้งูอายุไดม้กีารพบปะพดูคุยกนัมากขึน้ สามารถแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
ท าให้ไม่เกิดช่องว่างระหว่างบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและตัวของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพี เมื่อมกีารฝึกอาชพี เช่น การแนะน าให้ผู้สูงอายุน าความรู้ที่ตนมมีา
เป็นภูมปิญัญาใหก้บัคนในท้องถิน่ไดเ้รยีนรู ้ถงึวฒันธรรมดัง้เดมิของคนในชุมชน เรยีนรูว้ถิกีาร
ใชช้วีติในอดตี เพื่อไมใ่หค้นรุน่หลงัลมืสิง่เหล่านี้ไป  
            จากการทีผู่ส้งูอายไุดน้ าภมูปิญัญาของตน ทีม่คีวามสามารถทีแ่ตกต่างกนัออกมาสอน
ให้กบัคนรุ่นหลงัได้เรยีนรู ้ผู้สูงอายุต่างเกดิความรู้สกึภาคภูมใิจที่ได้มกีารสบืสาน สบืทอดภูมิ
ปญัญาเหล่าน้ีให้กบัคนรุ่นหลงัได้รบัรู ้และท าใหลู้กหลาน เกดิความรูส้กึว่าผู้สูงอายุเป็นร่มโพธิ ์
รม่ไทรใหก้บั คนในครอบครวั และสามารถท าใหผู้ส้งูอายุอยู่กบัครอบครวั รวมถงึคนในชุมชนได้
อย่างมคีวามสุข แต่ปญัหาที่เกิดขึน้ คอื ผู้สูงอายุบางรายมปีญัหาในด้านสุขภาพร่างกายที่ไม่
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้จึงท าให้ต้องอยู่กับบ้านและเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับ
ร่างกายที่มปีญัหา แต่ผู้สูงอายุเหล่าน้ีได้ประกอบอาชพีอยู่กบับ้าน เช่น รบัจา้งผูกผ้าเช็ดเท้า 
เลีย้งหลาน ซึง่กเ็ป็นอกีทางทีท่ าใหผู้สู้งอายุมรีายไดอ้กีทางหนึ่ง ทางเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานได้มี
ความคดิเหน็สอดคลอ้งกนัทีว่่า “หน่วยงานถอืเป็นแรงขบัเคลื่อนในการสรา้งอาชพีใหก้บัผูสู้งอายุ
ในชุมชน ในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพ ดงันัน้ภาครฐัจะต้องมกีารสนับสนุนให้
หน่วยงานในชุมชนมพีฒันาเสรมิสร้างอาชพีให้กบัผู้สูงอายุในชุมชนด้วย เช่น การสนับสนุน
ช่วยเหลอื การปลกูพชื เลีย้งสตัว ์ทอผา้ หรอือาชพีต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูสู้งอายุ โดยการน าภูมิ
ปญัญาของผูส้งูอายมุาถ่ายทอดใหก้บัคนในชุมชนไดเ้รยีนรูห้ลกัการการประกอบอาชพี อกีทัง้ยงั
ช่วยให้ผูสู้งอายุกบัคนในชุมชนมคีวามสมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนั และสามารถพึ่งพากนัได้ ” (อุทยั ขวญั
สุข.2554: สมัภาษณ์) จากการสมัภาษณ์ประเด็นด้านการประเมนิจุดประสงค์ คอื ในเชิง
พฤตกิรรม ผูส้งูอายสุามารถสรา้งรายไดใ้หเ้กดิขึน้จรงิ ซึง่น าไปสู่การพึง่พาตนเองของผูสู้งอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ
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2.3 ประเมินก าหนดขัน้ตอนกิจกรรม หมายถึง เป็นการคดัเลือกผู้สูงอายุท่ีได้รบั
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ การน ารายช่ือเข้าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาผู้มีสิทธิได้รบัเบี้ยฯ การน า
รายช่ือผู้มีสิทธิได้รบัเบี้ยฯมาท าบญัชีรายช่ือ การน ารายช่ือผู้มีสิทธิปิดประกาศไว้ท่ี
เปิดเผย 
       2.3.1 ขัน้ตอนการพจิารณาคดัเลอืกผูส้งูอายุ  

 จากการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและบุคลากร
เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ พบว่า การพจิารณาในการคดัเลอืกผูสู้งอายุนัน้ ต้องมี
การพิจารณาตามหลักการระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การคัดเลือกเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอายขุององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
            ในเบือ้งตน้ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนไมไ่ดเ้ขา้มาเกีย่วขอ้งในการคดัเลอืก
เบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุแต่ในช่วงหลงั องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการ
พจิารณาและจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายโุดยทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิไ์ดใ้ชห้ลกัารพจิารณา
ตาม ระเบยีบของกรมประชาสงเคราะห์และประสานงานกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
และในหมู่บา้น และพยายามใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของกรมประชาสงเคราะห์ทีถ่่ายโอนลงมาให ้
โดยจะให้มกีารจดัให้มกีารลงทะเบียนผู้มสีิทธิรบัเงนิเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยงัไม่เคย
ลงทะเบยีนมาก่อนหรอืผูใ้หญ่บา้นจะเป็นคนไปตรวจสอบตามหมู่บา้นหากมผีูสู้งอายุภายในบา้น
แต่ละหลงัก็จะท าการจดบันทึกชื่อของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องเป็นผู้มอีายุครบหกสิบปี
บรบิูรณ์ขึน้ไปและเป็นไปตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยเป็นผู้เกดิก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2494 ส าหรบัในกรณทีีใ่นทะเบยีนราษฎรไมป่รากฏวนัที ่เดอืนเกดิ ใหถ้อืว่าบุคคลนัน้เกดิในวนัที ่
1 มกราคมของปีนัน้  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพี
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดคุณสมบตัิของผู้มสีิทธิได้รบัเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอาย ุดงันี้ 
   1) มสีญัชาตไิทย  
   2) มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 
   3) มอีายุหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไป ซึง่ไดล้งทะเบยีน และยื่นค าขอรบัเบี้ย
ยงัชพีผูส้งูอายตุ่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
                             4) ไม่เป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของ
รฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูร้บัเงนิบ านาญ บ านาญพเิศษ   หรอืเงนิ
อื่นในลกัษณะเดยีวกนั ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในสถานสงเคราะหข์องรฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ผูไ้ดร้บัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ฐัหรอืองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย  
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  โดยขัน้ตอนของการยื่นได้ก าหนดตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทย ตามขัน้ตอน
การยืน่ค าขอขึน้ทะเบยีนผูส้งูอาย ุ ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี  ใหผู้ท้ ีจ่ะมอีายุครบหกสบิ
ปีบรบิูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถดัไป ลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุด้วย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ตนมภีูมลิ าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนด โดยมหีลกัฐานดงันี้ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มส าเนา 
2) ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 

                   3) สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารพรอ้มส าเนา ส าหรบักรณีทีผู่ข้อรบัเงนิเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุ่านธนาคาร 
                             4) ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบยีนได้ด้วย
ตนเอง ใหม้อบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้ื่นเป็นผูย้ ื่นค าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุแทน
กไ็ด ้

  วธิกีารจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุใหแ้ก่ผูม้สีทิธ ิใหท้าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จ่ายเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคาร ในอตัราเดอืนละ 
500 บาท เป็นรายเดอืนภายในวนัที ่10 ของ ทุกเดอืน โดยเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดแ้สดงความ
คดิเหน็ว่า “ความชดัเจนในการพจิารณาคดัเลอืกผู้สูงอายุทีไ่ด้รบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ ในการขึน้
บญัชผีู้สูงอายุนัน้ แต่ละชุมชนจะมคีณะกรรมการคดัเลอืกผู้สูงอายุ น าเอกสารที่จะต้องใช้ขึ้น
บญัชมีดีงันี้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น อย่างละ 1 ชุด ไปใหป้ระธาน
ชุมชน เพื่อคณะกรรมการคดัเลอืกผูส้งูอายขุองชุมชนจะไดน้ ามาร่วมประชุมเพื่อพจิารณารายชื่อ
แต่ละรายว่ามคีุณสมบตัทิี่จะได้รบัเบีย้ยงัชพีหรอืไม่ ส าหรบัผู้สูงอายุที่มีคุ่ณสมบตัเิหมาะสมแต่
ยงัไม่ไดร้บัการเสนอชื่อ ใหจ้ดัท าเป็นรายชื่อผู้สูงอายุส ารองไว ้เพื่อรอการคดัเลอืกและอนุมตัใิน
ครัง้ต่อไป จะมกีารคดัเลอืกโดยคณะกรรมการคดัเลอืกผูส้งูอายขุองชุมชน ปีละ 1 ครัง้” (สามารถ 
มลูยิม้.2554: สภัาษณ์) 
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2.4 ประเมินวิธีเอ้ือต่อความส าเรจ็ของโครงการ หมายถึง การรบัเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอายไุปรบัด้วยตวัเอง หรือมีเจ้าหน้าท่ีน ามามอบให้กบัผูส้งูอายุ 

     2.4.1 บทบาทของหน่วยงานทีม่ต่ีอผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 จากการศึกษาจากการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและบุคลากร

เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ พบว่า หน่วยงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนมี
ความพรอ้มในด้านการให้บรกิารแก่ผูสู้งอายุ แต่ หากต้องการใหท้างองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
โพธิแ์ทนมคีวามพรอ้มอย่างเต็มที่มากขึน้ควรให้ความส าคญักบัการจดัสรรภารกจิและบทบาท
ของงานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ใหมกีารประสานงานอย่างชดัเจน โดยควรมกีารจดัท าคู่มอื 
หรอืแนวทางในการด าเนินการดา้นการรบัโอนงานและมอบให้องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่อย่าง
เป็นระบบและรูปธรรม เพื่อให้สามารถท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของงานและพฒันาระบบงาน
สวสัดกิารสงัคมในท้องถิน่ได้อย่างกระจ่างมากขึน้ รวมถงึการแสดงแนวทางที่เป็นปญัหาอย่าง
ชดัเจนและเป็นขัน้ตอน รวมถึงการรบัหน้าที่ในการให้ค าปรกึษา หรอืพฒันาทกัษะงานของ
บุคลากรผู้ปฎิบตัิงานในองค์การบรหิารส่วนต าบลให้มคีวามช านาญมากขึ้น ปญัหาของการ
ด าเนินงาน พบว่า ปญัหาในการด าเนินงานการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุนัน้ มปีญัหาส าคญัหลาย
ประการ แต่ปญัหาส่วนหน่ึงเกิดจากปญัหาดัง้เดิมของกระบวนการด าเนินงานการถ่ายโอน
ภารกจิใหแ้ก่อบคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน เช่นปญัหาเรื่องความเป็นธรรมในการพจิารณา 
เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ปญัหาเรื่องระบบการด าเนินงาน มตีัง้แต่การสื่อสารแจง้ขอ้มลูใหแ้ก่ผูสู้งอายุ
โดยผ่านศูนยส์งเคราะหร์าษฎรหมู่บา้น ปญัหาระบบการโอนเงนิผ่านทางธนาคาร ปญัหาการรบั
เงนิของผู้สูงอายุ ที่รบัด้วยตวัเองหรอืมอบให้ลูกหลานมารบัแทน ปญัหาในการโอนเงนิที่ไม่
สม ่าเสมอ ไมช่ดัเจนเป็นเวลาทีแ่น่นอน 

 ถงึอยา่งไรกต็าม ในส่วนของปญัหาขา้งต้นไดเ้ป็นปญัหาดัง้เดมิทีท่างหน่วยงานต้องให้
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน นับตัง้แต่การถ่ายโอนภารกิจมายงัองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน 
และทางองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิไ์ด้มกีารแก้ไขปญัหาเหล่าน้ีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
ประเดน็ปญัหา มดีงัน้ี 
           1) ปญัหาดา้นการประสานงานกบัหน่วยงานดา้นการส่งเสรมิการปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ ปจัจบุนัหน่วยงานของการส่งเสรมิการปกครองมภีารกจิในการประสานงานอย่างชดัเจน 
มกีารชีแ้จงกฎระเบยีบ หลกัเกณฑใ์นการถ่ายโอนงานสวสัดกิารใหแ้ก่ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี
ผูสู้งอายุ จากสถานการณ์ของงานดา้นการจ่ายเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุให้แก่ผู้สูงอายุทีไ่ด้รบัเบี้ยยงั
ชพีผู้สูงอายุจงึเป็นงานที่ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนมกีารเรยีนรูใ้นการด าเนินงาน
อยา่งลองผดิลองถูกเพราะเนื่องจากขาดพีเ่ลีย้งในการใหค้วามชดัเจนในการด าเนินงาน แต่อาศยั
การแลกเปลี่ยนปญัหาและบทเรียนจากการท างานร่วมกันระหว่าง อบต.ด้วยกันจึงท าให้มี
ทศิทางของการแกไ้ขปญัหาไดเ้ป็นอยา่งด ีท าใหแ้กไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งทนัทวงท ี
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           2) ปญัหาการขาดการสื่อสารระหว่างหน่วงงานที่เกี่ยวขอ้งด้าน อบต. หลายแห่งระบุ
เช่นเดยีวกนัว่า ในบางครัง้การเปลีย่นแปลงการด าเนินการต่างๆ ไม่มกีารสื่อสารหรอืแจง้ใหก้บั
ทาง อบต.ทราบก่อนท าใหท้าง อบต.มกีารสบัสนบา้งเช่นการเปลีย่นแปลงระยะเวลาของการจ่าย
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุจากระยะเวลาในการจ่าย 6 เดือน/ครัง้เป็น 3 เดือน/ครัง้ มแีต่การ
เปลี่ยนแปลงจ านวนเงนิลดลงจากที่เคยโอน ซึ่งท าให้ทางองค์การบรหิารส่วนต าบลต่างต้อง
ตรวจสอบขอ้มลูกนัและกนั โดยไม่มใีครทราบขอ้มลูการเปลีย่นแปลงนี้มาก่อน และในบางครัง้ก็
ไม่สามารถอธบิายให้กบัผู้สูงอายุ และครอบครวัของผู้สูงอายุทราบได้ เมื่อผู้สูงอายุไปเบกิเงนิ
อาจจะพบว่าจ านวนเงนิทีโ่อนมาให้อาจจะน้อยกว่าทุกครัง้ จงึท าให้ไม่เขา้ใจอาจจะมกีารต่อว่า
ทาง อบต.  ดงันัน้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบตัิงานด้านเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจงึได้มคีวามคดิเห็นที่
สอดคล้องกบัประเดน็นี้ว่า “องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ถอืเป็นหน้าที่หลกัในการปฎบิตังิานตาม
โครงการสวสักิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุไดบ้รรลุเป้าหมายตามทีภ่าครฐัไดก้ าหนดไว ้การเขา้รบัเบีย้
ยงัชพีผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุจะต้องน าบตัรประจ าตวัประชาชนมารบัเบีย้ยงัชพีโดยส่วนใหญ่จะ
มารบัด้วยตนเอง เนื่องจากใกล้บ้าน ไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง และไม่อยากรบกวน
บุตรหลาน โดยการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีจะมเีจา้หน้าที่มาคอยให้บรกิารที่ท าการผู้ใหญ่บ้านในทุก
วนัที่ 10 ของทุกเดอืน ความเขา้ใจที่ดขีองผู้ให้บรกิารถือเป็นสิง่ที่ส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะ
จะต้องสรา้งความสมัพนัธภาพและส่งผลให้บรกิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพในการท าความ
เขา้ใจในชวีติ สภาพร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม และวฒันธรรม การตอบรบัทางอารมณ์ การ
รบัรูข้องผูส้งูอายแุต่ละคน จะตอ้งสรา้งความคุน้เคยซึง่กนัและกนัเพื่อก่อใหเ้กดิความไวว้างใจซึง่
กนัและกนัรวมถงึความสนิทสนม สามารถท าไดโ้ดยการพูดคุยสนทนากบัผู้สูงอายุ เช่นการยก
มอืไหว้ท าความเคารพ การแตะสมัผสัมอืเบาๆ การสนทนาพูดคุยถอืเป็นสิง่ที่สรา้งความเป็น
กนัเองใหก้บัผูส้งูอายไุดเ้ป็นอยา่งด”ี (เกศรนิทร ์แสงทวปี.2554: สมัภาษณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานบริหารการศึกษา 
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2.5 การประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการ หมายถึง กระบวนการวดัท่ีเกิดขึ้นหลงั
การปฎิบติัตามโครงการจ่ายเบี้ยยงัชีพฯตามจดุประสงค ์คือ เปรียบเทียบข้อมูลผู้สูงอายุ
ถึงการด ารงชีวิต และเปรียบเทียบถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
      2.5.1 การประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
   จากการศึกษาจากการสมัภาษณ์ ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุและบุคลากร
เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุมขีอ้คน้พบ ดงันี้ 
            1) ประโยชน์ที่ได้รบัจากเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุใน
ปจัจบุนัตอ้งพยายามประกอบอาชพีเพื่อใหม้รีายได ้นอกเหนือจากรายไดท้ีลู่กหลานใหแ้ลว้ ส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชพีเกษตกรปลกูพชื เลีย้งสตัว ์และรบัจา้งทัว่ไป ซึง่เงนิทีไ่ดร้บัจากเบีย้ยงัชพี
ผูสู้งอายุ จ านวน 500 บาทยงัไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่าย แต่เงนิทีไ่ดร้บัจากเบีย้ยงัผูสู้งอายุนัน้ท า
ให้มคีวามสบายใจมากขึน้ว่ายงัมรีายได้ที่แน่นอน และเป็นหลกัประกนัให้เกดิรายได้กบัตนเอง 
ถงึแมผู้ส้งูอายบุางรายถงึกบัท าใหไ้มต่อ้งท างานอกีต่อไปกต็าม แต่บางรายยงัอยากมเีงนิไวช้่วย
ค่าใชจ้่ายภายในบา้นของลูกที่ตนเองอาศยัอยู่ เพื่อลดภาระใหก้บัลูกหลานไม่มากกน้็อยตามแต่
สมควร โดยเจา้หน้าที่ผู้ปฎบิตังิานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุได้แสดงความคดิเหน็ที่ว่า “จากรายได้ที่
ทางภาครฐัใหเ้พื่อเป็นการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่ผู้สูงอายุ ท าใหส้ภาพความเป็นอยู่ของ
ผูสู้งอายุไดน้ าเงนิส่วนนี้มาใชจ้่ายแมว้่าจะเป็นจ านวนเงนิ เลก็ๆ น้อยๆ แต่กย็งัเป็นการแบ่งเบา
ภาระของครอบครวัไปไดบ้า้ง แมจ้ะเพยีงเลก็น้อยกต็าม แต่กถ็อืเป็นขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูสู้งอายุ
ว่ายงัไมถู่กทอดทิง้ไปจากสงัคมในยคุปจัจุบนัและทางรฐับาลไดเ้ขา้มาช่วยเหลอื ใหผู้สู้งอายุไดม้ี
หลกัประกนัรายไดท้ี่แน่นอน ผูสู้งอายุจงึไม่ถูกทอดทิง้ใหอ้ยู่ตามล าพงัอย่างไม่มใีครดูแล”  (จตุ
พล เสนอใจ.2554 : สมัภาษณ์) 
            2) การฝึกอาชพีให้กบัผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุหน่วยงานองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิแ์ทน มกีารน าผู้สูงอายุไปดูงานในสถานที่ต่างๆ นอกชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้
เกดิการเรยีนรูแ้ละน ามาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัการใชช้วีติประจ าวนัได ้รวมถงึผูสู้งอายุทีไ่ด้
ไปดูงานตามแหล่งชุมชนต่างๆ ที่ทางหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ได้จดัขึ้น
ผูส้งูอายเุหล่านี้สามารถน าความรูท้ีไ่ดม้าพฒันาอาชพีของตนเองไดจ้รงิ เช่น เกษตรกร การปลูก
พชื เลี้ยงสตัว์ หรอื การจกัสาน การเย็บผ้า สิง่เหล่านี้ที่ผู้สูงอายุได้เรยีนรู้และสามารถน ามา
พฒันาคุณภาพของการประกอบอาชพีได้ตามความสามารถของผู้สูงอายุแต่ละคน ดงันัน้ ทาง
หน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนไดเ้ลง็เหน็ว่า การสรา้งรายไดใ้ห้กบัผูสู้งอายุ และ
ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้นัน้ ถือเป็นประโยชน์ให้กับตัวของผู้สูงอายุเอง ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชวีติที่ด ีมสีภาพความเป็นอยู่ทีด่ ีและสามารถอยู่ร่วมกบัคนในครอบครวัและชุมชนได้
อย่างเป็นสุข อกีทัง้ยงัมคีวามภาคภูมใิจกบัการไดพ้ึ่งพาตนเอง และมรีายได้เพิม่ขึน้จากเบี้ยยงั
ชพีผูส้งูอาย ุ โดยเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีว่่า “หน่วยงาน
ถือเป็นแรงขบัเคลื่อนในการสร้างอาชพีให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ
ประกอบอาชพี ดงันัน้ภาครฐัจะต้องมีการสนับสนุนให้หน่วยงานในชุมชนมพีฒันาเสริมสร้าง
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อาชพีให้กบัผู้สูงอายุในชุมชนด้วย เช่น การสนับสนุนช่วยเหลอื การปลูกพชื เลี้ยงสตัว์ ทอผ้า 
หรอือาชพีต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัผูส้งูอาย ุโดยการน าภมูปิญัญาของผูสู้งอายุมาถ่ายทอดใหก้บัคน
ในชุมชนได้เรียนรู้หลักการการประกอบอาชีพ อีกทัง้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุกับคนในชุมชนมี
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั และสามารถพึง่พากนัได้” (อุทยั ขวญัสุข.2554 : สมัภาษณ์)  
           3) ความภาคภูมใิจในการสบืทอดภูมปิญัญาใหก้บัคนรุ่นหลงั และการอยู่ร่วมกบัคนใน
ชุมชน การมสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมต่างๆ เช่น ให้ผูสู้งอายุไดน้ าภูมปิญัญาของผูสู้งอายุแต่
ละคนมาถ่ายทอดให้กบัคนในชุมชน และคนรุ่นหลงัไดเ้รยีนรู ้เป็นสิง่ทีผู่้สูงอายุมคีวามต้องการ
เป็นอย่างมากที่จะอยากถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ ให้กับคนในชุมชน และยังท าให้ผู้สูงอายุเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองยงัมีคุณค่าต่อคนในชุมชน และยงัมีความส าคัญกับคนในชุมชน ท าให้
ความรูส้กึอยากเขา้ร่วมหรอืแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ถูกถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์ และการ
แสดงความสามารถให้เห็น และในด้านงานสวสัดิการสงัคมเป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานองค์การ
บรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนจะต้องมกีารจดัใหก้บัคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจดัสวสัดกิารดา้น
เงนิทอง สิง่ของ หรอืแมแ้ต่ความช่วยเหลอื สิง่เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มคีวามส าคญัต่อคนในชุมชน 
รวมถงึการจดัสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุให้กบัผู้สูงอายุ และเป็นการจดัสวสัดกิารที่ท าใหเ้พิม่
คุณค่าใหแ้ก่คนในชุมชนไดม้คีวามเป็นอยูท่ีด่ ีความภาคภมูใิจของผู้สงูอายทุีม่ต่ีอชุมชน เช่น  
               3.1) ผูส้งูอายมุคีวามสุขและความมัน่คงทางจติใจมากขึน้ ซึง่ความสุขและ 
ความมัน่คงทางใจน้ีจะส่งผลต่อการมสีุขภาพรา่งกายและสุขภาพใจทีด่ ีอาจท าใหก้ารเจบ็ป่วยลด
น้อยลง มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้เป็นล าดบั 
               3.2) ผูส้งูอายมุคีุณค่าต่อครอบครวัมากขึน้ การมรีายไดแ้มเ้พยีงเลก็น้อย 
อาจจะท าใหผู้ส้งูอายเุป็นทีพ่ึง่ของครอบครวัไดใ้นระดบัหนึ่ง  
       3.3) การได้สืบทอดภูมปิญัญาให้กบัคนรุ่นหลงั ได้น าความรู้ที่มมีาสอนให้กับ
ลกูหลานไดเ้รยีนรู ้เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดใ้นชวีติประจ าวนัของคนรุ่นหลงั หรอืคน
ในชุมชน ดงันัน้สิง่เหล่านี้ผูส้งูอายกุจ็ะเกดิความรูส้กึดใีจทีม่ลีกูหลาน หรอืคนในชุมชนไดเ้ลง็เหน็
ถงึความส าคญั และยงัมองเหน็ว่าตนเองเป็นรม่โพธิร์ม่ไทร ใหก้บัลกูหลานได ้ 
           4) เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุต่อสุขภาพอนามยัของผู้สูงอายุ ในสงัคมไทยยกย่องและถอืว่า
ผูสู้งอายุเป็นบุคคลส าคญัที่มคีุณค่าของครอบครวัและชุมชนดงันัน้ผู้สูงอายุจะต้องดูแลสุขภาพ
ของตนเองไม่ให้มปีญัหาเรื่องสุขภาพหรอืเกิดปญัหาน้อยที่สุด ซึ่งจะมผีลทางด้านจติใจให้มี
ความสดชื่น และช่วยใหค้นรอบขา้งครอบครวัและสงัคมมคีวามสุขไปดว้ย ผูสู้งอายุ มกัจะประสบ
ปญัหาทางดา้นสุขภาพ และโรคทีพ่บบ่อยมากทีสุ่ดในตวัของผูส้งูอายุส่วนใหญ่ มคีวามเกี่ยวขอ้ง
กบัภาวะของโภชนาการ เช่น โรคความดนัโลหติสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมนัในเสน้เลอืดสูง 
ผู้สูงอายุที่เป็นโคเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ ว ควรเลือก
รบัประทานอาหารที่เหมาะสมในแต่ละโรค และในปจัจุบนัพบว่าผู้สูงอายุในชุมชนขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน เกิดจากโรคที่ไม่สามารถเดนิไปไหนมาไหนได้ ปวดเมื่อยตามข้อ 
ดังนั ้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิแ์ทนร่วมกับทางสถานีอนามัยหมู่บ้าน จึงเห็น
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ความส าคญัในการใหค้วามรูแ้ละส่งเสรมิสุขภาพของผูสู้งอายุในชุมชน เพื่อใหผู้สู้งอายุและคนใน
ครอบครวัสามารถดูแลตนเองใหม้สีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์รวมถงึดา้นสภาพจติใจของ
ผูส้งูอายุดว้ย ซึง่จะเกดิประโยชน์แก่ผูสู้งอายุโดยตรงรวมถงึคนในสงัคมการท าใหผู้สู้งอายุไดร้บั
การดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครวัและผูสู้งอายุ  ท าใหผู้สู้งอายุไดม้กีารดูแลตนเอง ซึง่จะน า
เพื่อไปสู่การสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ขีองผู้สูงอายุในชุมชน ใหม้กีารพฒันาไปอย่างต่อเนื่อง  การ
พฒันาคุณภาพชวีติและส่งเสรมิสุขภาพผูส้งูอายมุวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
               4.1) เพื่อส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายมุคีวามรูแ้ละใชเ้ป็นแนวทางปฎบิตัใินการ 
ดแูลสุขภาพตนเองอยา่งถูกตอ้งส่งผลใหม้สีุขภาพดทีัง้ทางรา่งและจติใจทีแ่จ่มใส่อยูเ่สมอ 
               4.2) เพื่อสนบัสนุนใหผู้ส้งูอายสุามารถช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ื่นไดต้าม 
ความเหมาะสม 
               4.3) เพื่อลดอตัราการเกดิโรคทางหลอดเลอืดในกลุ่มของผูส้งูอายุ 
               4.4) เพื่อพฒันาใหผู้ส้งูอายใุนชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็และสามารถดแูล 
 ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
           การได้รบัการดูแลจากทางหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิ ์เป็นสิง่ที่ท าให้
ผู้สูงอายุมคีวามยนิดมีากที่จะให้ความร่วมมอืกบัทางหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิ ์
แทน และสถานีอนามยัหมู่บา้น ทีท่างหน่วยงานไดม้กีารสนับสนุนใหผู้้สูงอายุทีไ่ด้รบัเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายทุุกคนเขา้รบัการบรกิาร ตรวจรกัษาเบือ้งต้น อกีทัง้ยงัไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษา 
และไดม้เีงนิเหลอืเกบ็จากโครงการเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุไปใชจ้่ายในดา้นอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่า
กบัขา้ว ท าบุญ หรอืเกบ็ออมไวใ้หลู้กหลานในอนาคต และท าใหผู้สู้งอายุมคีวามอบอุ่นใจทีม่เีงนิ
เกบ็ไวใ้ชย้ามขาดแคลน ส่วนทางเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานดา้นเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไดม้คีวามคดิเหน็
ที่สอดคล้องกันว่า “ทางหน่วยงานได้ให้ความส าคญักับสุขภาพร่างกาย โดยการผ่านสถานี
อนามยั เพื่อเป็นการแนะน าการกนิอยู่ถูกสุขลกัษณะ โดยมเีจา้หน้าทีข่องสถานีอนามยัจะใหก้าร
ดูแลในการรบัประทานอาหารร่วมถงึการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 
ตรวจสุขภาพ ตรวจความดนัโลหติ และการให้คนในครอบครวัได้รูจ้กัการดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายุ
ในครอบครวัของตนเอง ท าใหผู้ส้งูอายมุสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์ และอยู่เป็นร่มโพธิร์่ม
ไทรใหก้บับุตรหลานต่อไปในอนาคตได”้ (เจรญิ บุญยงัประเสรฐิ.2554: สมัภาษณ์) 
           5. การได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากทางครอบครวัที่มต่ีอผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายุ การไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุท าใหผู้สู้งอายุไดเ้ปลีย่นแปลงวถิชีวีติไปในทางทีด่ขี ึน้บา้ง 
ทัง้นี้แม้จ านวนเงินที่ได้รบัจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือแก่การยงัชีพของ
ผูส้งูอายแุลว้แต่อาจจะลดภาระบางส่วนไปไดบ้า้งไม่ไดก่้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชวีติไปมาก
นัก แต่การได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุมผีลท าให้มคีวามสุขเพิม่มากขึ้นจากในอดตีไม่มโีครงการ
เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคญักบัผู้สูงอายุที่สะท้อนออกมา คือ การรู้สกึว่า
ตนเองนัน้มคีุณค่า และได้มโีอกาสเป็นผู้ให้ กบัคนอื่นบ้างไม่มากก็น้อย มใิช่แต่จะเป็นผู้รบัแต่
เพยีงฝ่ายเดยีว เช่น ได้มเีงนิส่วนหน่ึงได้ช่วยเหลอืแบ่งปนัให้กบัลูกหลานบ้าง หรอืได้น ามาใช้
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จ่ายเป็นค่าน ้า ค่าไฟ ค่าประกอบอาชพีปลูกพชื เลี้ยงสตัว ์ถงึแมจ้ะเป็นจ านวนเงนิทีน้่อย แต่ก็
ส่งผลให้สภาพจติใจของผู้สูงอายุมคีวามรู้สึกว่าตนเองได้มสี่วนร่วมในการแบกรบัภาระของ
ครอบครวัด้วยเช่นกนั และท าให้ตนเองได้รบัการยอมรบัจากคนในครอบครวัและลูกหลานเพิม่
มากขึน้ด้วย แต่ส าหรบัผูสู้งอายุทีม่คีวามทุกขย์ากจรงิๆ นัน้เงนิในส่วนนี้ ถอืได้ว่ามคีวามส าคญั
มากจรงิๆ เพราะหากเวลาครอบครวัมปีญัหาหรอืต้องการใช้เงนิแบบฉุกเฉิน ตนเองกจ็ะน าเงนิ
ส่วนน้ีมอบใหก้บัลกูหลานไดน้ าไปใชจ้า่ยไดบ้า้ง ในการทีต่นเองไดม้สี่วนร่วมช่วยเหลอืใหก้บัคน
ในครอบครวั ท าใหผู้ส้งูอายมุคีวามสบายใจมากกว่าจะเป็นผูร้บัเพยีงฝา่ยเดยีว 

  การจดัการเบี้ยยงัชพีที่เริม่การด าเนินการอย่างเปิดเผย กว้างขวางโดยทางองค์การ
บรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนได้เลง็เหน็และส านึกตระหนักในปญัหาความทุกข์ยากของผู้สูงอายุ
อย่างแท้จริง และน าไปสู่การรณรงค์หรือการเคลื่อนไหวในชุมชนในอนาคต ให้สมาชิกใน
ครอบครวัและคนในชุมชน ลูกหลาน ได้มีจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุใน
ครอบครวัของตนเองเพิม่มากขึน้ โดยเจา้หน้าที่ผู้ปฎบิตังิานได้แสดงความคดิเหน็ที่สอดคล้อง
กนัว่า “ผู้สูงอายุนัน้ นอกจากจะมบีทบาทเป็นผู้รบัการเกื้อหนุนแล้วยงัมบีทบาทเป็นผู้ให้การ
เกื้อหนุนด้านต่างๆ แก่บุตร ญาต ิเพื่อนบ้านและชุมชน ซึ่งประเภทของการเกื้อหนุนที่ปรากฎ
อยา่งชดัเจนทีสุ่ด คอื การใหค้ าปรกึษา การรบัภาระในงานบา้น  รวมถงึการใหเ้งนิทอง การแบ่ง
ทรพัย์สินและมรดกแก่บุตรหลาน ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มบีทบาทเป็นผู้น าครอบครวั โดยท า
หน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาของบุตรหลานและเป็นผู้ประสานหรอืไกล่เกลีย่เวลาบุตร หลานมปีญัหากนั 
ผูสู้งอายุยงัคงเป็นร่มโพธิร์่มไทรของครอบครวั บุตร หลานใหค้วามเคารพและเชื่อฟงัค าสัง่สอน
ของผูส้งูอาย ุอกีทัง้ ผูส้งูอายยุงัใหค้วามช่วยเหลอืแก่ครอบครวัตามก าลงัและความสามารถ เช่น 
การดูแลบา้น เลีย้งหลาน ท าอาหารและงานบา้นอื่นๆ อกีดว้ย”  (เกศรนิทร ์แสดงทวปี.2554 : 
สมัภาษณ์) 
           6. การมสี่วนรว่มของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ ต่อคนในชุมชน การมสี่วนร่วม
ของผูสู้งอายุต่อคนในครอบครวั หรอืกบัคนในชุมชน ครอบครวัถอืเป็นสถาบนัหลกัที่ท าหน้าที่
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุอยากมสีมัธภาพที่ดรีะหว่างสมาชกิในครอบครวั ได้แก่ สาม ีลูก หลาน 
ผูสู้งอายุในครอบครวับางครอบครวัในปจัจุบนัยงัขาดการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุอย่างมคีุณภาพ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะที่ยากล าบาก บางครอบครวัไม่สามารถให้การคุ้มครองดูแล
ผูส้งูอายทุางดา้นจติใจ ความอ่อนแอบของสถาบนัครอบครวัส่งผลใหผู้สู้งอายุจ านวนไม่น้อยขาด
ความอบอุ่นทางใจ ขาดความมัน่คงทางจติใจ ผูสู้งอายุบางรายไดร้บัความทุกขใ์จ จากภาวะโรค
เครยีด มคีวามวติกกงัวลในเรื่องการเป็นภาระให้กบัลูกหลาน ท าให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม 
บางรายเจบ็ปว่ย  
           ครอบครวัสมัยใหม่ที่ปล่อยทิ้งให้ผู้สูงอายุได้อยู่เพียงล าพังกับเด็กที่เป็นลูกหลาน 
สะทอ้นให้เหน็ว่าผูสู้งอายุยงัต้องแบกรบัภาระหนี้สนิของลูกหลาน ผู้สูงอายุบางรายต้องท างาน
หนัก เพื่อที่จะหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและคนในครอบครวั บทบาทและการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ การจ่ายเงนิหรอืสิง่ของมากกว่าการด าเนินงานในรปูแบบการพฒันา
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คุณภาพชีวิตหรือศักยภาพในการพึ่งตนเอง ความต้องการของผู้สูงอายุ   ได้แก่  บริการ
การศกึษาเรยีนรู ้ การถ่ายทอดภมูปิญัญา  บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ  กลุ่มออมทรพัย ์ งานทีส่รา้ง
รายได้ การฝึกอาชพี  บรกิารขอ้มูลข่าวสาร  ที่ออกก าลงักาย  ที่พบปะพูดคุยในชุมชน  และ
ชมรมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุได้แสดงความคดิเห็นว่า  “การเป็นผู้ให้
ของตนนัน้จะแสดงออกมาในรูปแบบของการสบืสานภูมปิญัญาดัง้เดมิของตนให้แก่บุตรหลาน 
รวมถงึคนในชุมชน เมือ่ไดน้ ามาสอนหรอืแนะน าใหก้บัคนรุน่หลงัจะท าใหต้นเกดิความภาคภูมใิจ
และเห็นว่าคนรุ่นหลานมาสอบถามหรอืขอค าแนะน าต่างๆ โดยจะสอนให้ลูกหลานรู้จกัการ
เรียนรู้และวิถีชีวิตของคนในอดีต สอนให้บุตรหลานได้รู้จ ักเล็งเห็นถึงความส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา การท าบุญ เข้าวดัปฎิบตัิธรรม และท าบุญในช่วงเทศกาลต่างๆ การน าภูมิ
ปญัญาด้านการจกัสานในสมยัอดตีเป็นทีนิ่ยม ต่อมาในปจัจุบนัไดเ้ลอืนหายไป เมื่อผู้สูงอายุได้
น าภมูปิญัญาเหล่าน้ีมาสอนใหก้บัคนในชุมชนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารจกัสานและท าใหค้นในชุมชนสนใจ
มากขึน้ทีจ่ะเรยีนรูก้ารสบืสานภูมปิญัญาท าใหเ้กดิความรกัความสามคัคขีองคนในชุมชน และยงั
ท าให้ผู้สูงอายุมคีวามยนิดีที่จะถ่ายทอดและสบืทอดภูมปิญัญาให้กับคนในชุมชนต่อไป” (ยง 
กล่องแกว้.2554: สมัภาษณ์)  
           ผูส้งูอายไุดม้คีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า  “ผูสู้งอายุทีม่สี่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
และสิง่แวดลอ้มในหมู่บ้านหลายอย่างดว้ยกนั เช่น การปลูกต้นไม ้การขุดลอกคูคลอง การถาง
ป่า การขนทรายเขา้วดั ถางหญ้าขา้งถนน ดูแลและท าความสะอาดบ้านและบรเิวณวดั พฒันา
ศูนยเ์ดก็เลก็ การพฒันานี้มกัจะท ากนัในวนัส าคญัๆ ผูสู้งอายุไดร้่วมแรงร่วมใจกบัคนในวยัอื่นๆ 
เพื่อทีจ่ะพฒันาหมู่บา้น แมว้่าผูสู้งอายุมสี่วนไม่มากนักในการพฒันาชุมชนและสิง่แวดล้อม เมื่อ
เทยีบกบัคนในวยัอื่น เพราะผูสู้งอายุมปีญัหาในเรื่องสุขภาพไม่สามารถออกแรงกายไดม้าก แต่
ผู้สูงอายุส่วนมากจะมจีติส านึกที่ดีต่อการพฒันาชุมชน และสิง่แวดล้อม โดยการแนะน าบุตร
หลานใหช้่วยกนัดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณบา้นและในสถานทีส่าธารณะในชุมชน นอกจากนี้
การไดน้ าภมูปิญัญาทีม่อียู ่น าไปแนะน าและสอนใหก้บัลกูหลาน หรอืคนในชุมชน ท าใหผู้สู้งอายุ
ได้รูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า กบัการได้อยู่ในชุมชนและสงัคมอย่างเป็นสุขได้ ” (บุญยงั ขวญัสุข.
2554: สมัภาษณ์) 
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   3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรบัปรงุการให้บริการและ
การจ่ายสวสัดิการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เพ่ือการปรบัปรงุแก้ไขโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน   

       3.1) ปัญหาท่ีเกิดจากเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผลการศกึษาพบว่า เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่ยงัไมเ่พยีงพอกบัความต้องการของผูสู้งอายุทีม่คี่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนสูงกว่ารายไดท้ี่
รบัจรงิ และเนื่องจากสภาพเศรษฐกจิทีม่คี่าครองชพีเพิม่ขึน้ ท าใหผู้สู้งอายุมคีวามยากล าบาก
เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีไ่รท้ีพ่ ึง่พงิ และขาดผูอุ้ปการะเลีย้งดู ต้องใชช้วีติอยู่เพยีงล าพงั 
และรายไดก้ม็าจากแหล่งเดยีวคอื เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ยิง่ท าใหผู้สู้งอายุเหล่านี้ไม่มคีุณภาพชวีติ
ทีด่ ีและกลุ่มของผูสู้งอายุที่มรีายได้น้อยย่อมมคีวามต้องการความมัน่คงทางจติใจ และมคีวาม
วติกกงัวลมาก มคีวามต้องการพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ จะต้องการบรกิารสวสัดกิารสงัคมในดา้น
เบี้ยยงัชพี หน่วยดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ ฌาปนกจิสงเคราะห์ บตัรทอง 30 บาท การช่วยเหลอื
จากชุมชน กองทุนสวสัดิการผู้สูงอายุ บริการดูแลผู้สูงอายุ บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ บริการ
ลกัษณะต่าง ๆ นี้ เป็นบรกิารที่เป็นความต้องการที่เป็นความจ าเป็นพื้นฐานของชีวติ ที่เน้น
บรกิารทางกายภาพ จติใจ การดูแลส่งเสรมิสุขภาพจนถงึบรกิารเงนิช่วยเหลอืเมื่อเสยีชวีติ กลุ่ม
ทีต่อ้งการบรกิารลกัษณะนี้เป็นกลุ่มผูสู้งอายุยากจน ขาดโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากรดา้นต่าง 
ๆ และขาดหลกัประกนัพื้นฐานของชวีติ จากสภาพปญัหาดงักล่าวขา้งต้น ดงันัน้ เจา้หน้าที่ผู้
ปฎิบตัิงานเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “รายได้จากเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ท าให้
ผู้สูงอายุได้มกีนิมใีช้เพิม่ขึน้เล็กๆ น้อยๆ  พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ แม้ว่ารายได้ที่ได้มาจะไม่
มากมายนกั แต่กย็งัดกีว่าทีจ่ะท าใหค้นในครอบครวัเดอืดรอ้น เมื่อมเีงนิเขา้มาสนับสนุนจงึท าให้
ความสามารถในการใช้จ่าย และความเป็นอยู่ในชีวติประจ าวนัดีขึ้นบ้างรวมไปถึงท าให้เกิด
คุณค่ามากขึน้ คอืการได้รบัเกยีรตจิากคนในชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกนักบัคนในชุมชน และ
ส าหรบัผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายเุกดิความดใีจ ถงึแมจ้ะเป็นเงนิเลก็ๆ น้อยๆ แต่กท็ าให้
สามารถมกีิน ไม่อดมื้อ กินมื้อ มกีินมใีช้ การใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่มจีากสภาพเศรษฐกิจใน
ปจัจุบนัมคี่าครองชพีเพิม่ขึน้ ท าใหผู้้สูงอายุต้องล าบากมากขึน้จากการไม่มรีายได ้ซึง่ในส่วนน้ี
อยากใหภ้าครฐัมกีารเพิม่รายไดเ้บีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุหก้บัผูส้งูอายุ เพื่อจะไดม้ชีวีติทีด่ขี ึน้จากเดมิ
และเหมาะสมกบัค่าใชจ้า่ยและรายไดท้ีร่บัจรงิ” (โชต ิเสนอใจ.2554: สมัภาษณ์) 
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     3.2) ระยะทางในการเข้ารบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ผลการศกึษาพบว่า โดยส่วนใหญ่
ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุนัน้จะไม่มปีญัหาหรอือุปสรรคในการเดนิทางมารบัเบีย้ยงัชพี
ผูส้งูอาย ุอนัเน่ืองมาจากมบีุตรหลานน าผูส้งูอายุมาเขา้รบัการรบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุจากทีท่ าการ
ผู้ใหญ่บ้าน เน่ืองจากทางหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทนได้ให้สถานที่ในการรบั
เบี้ยยงัชพีของผู้สูงอายุเป็นที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใหส้ะดวกแก่การเขา้รบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอาย ุ
และในดา้นผูสู้งอายุทีบ่้านอยู่ใกลก้บัทีท่ าการผูใ้หญ่บา้นจงึไม่เป็นอุปสรรคในการเดนิทางมารบั
ดว้ยตนเอง อกีทัง้การทีม่ารบัดว้ยตนเองนัน้ยงัท าใหไ้ดพ้บปะพูดคุยกบัผูสู้งอายุทีเ่ป็นเพื่อนบา้น
กนั จงึท าใหผู้ส้งูอายมุคีวามพอใจในการเดนิทางมารบัเบีย้ยงัชพีดว้ยตนเอง โดยทางเจา้หน้าทีผู่้
ปฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุดแ้สดงความคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า “โดยส่วนใหญ่แลว้ผูสู้งอายุ
ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายไุมม่อุีปสรรคในการเขา้มารบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุเพราะมลีูกหลานพามา
รบัเบี้ยยงัชพีอยู่แล้ว และส่วนใหญ่บ้านของผู้สูงอายุจะอยู่ใกล้กบัที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ดงันัน้ 
เวลาเขา้มารบัเบี้ยยงัชพีก็จะมาได้ด้วยตนเอง หรอืไม่ก็ให้ลูกหลานพามารบั เพื่อจะได้พบปะ
เพื่อนผูส้งูอายุดว้ยกนั และมกีารพูดคุยถามถงึทุกขส์ุขของกนัและกนัท าใหผู้สู้งอายุไม่เกดิภาวะ
เครยีด และมคีวามสุขทีไ่ดม้าพบปะพดูคุยกนั” (ปฎพินัธ ์สุกดว้ง.2554 : สมัภาษณ์) 

                    3.3) ความต้องการของผู้สูงอายุท่ีได้รบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุจากหน่วยงาน ผล
การศกึษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยากใหห้น่วยงานเขา้มาดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกาย โดย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมปีญัหาด้านสุขภาพและอยากได้รบัการดูแลรกัษาอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไ์ด้ร่วมกับสถานีอนามยัหมู่บ้านจะจดัให้มีการตรวจ
สุขภาพร่างกายของผูสู้งอายุอย่างต่อเนื่อง โดยจะมกีารตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจวดัความดนัโลหติ 
ตรวจวดัไขมนัในเส้นเลอืด ตรวจเบาหวาน และตรวจสภาพทางเดินหายใจของผู้สูงอายุ การมี
สุขภาพร่างกายที่แขง็แรงถอืเป็นสิง่ทีผู่้สูงอายุทุกคนต้องการ เมื่อมสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง การ
ช่วยเหลือตัวเองก็สามารถท าได้อย่างโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น และไม่เป็นภาระให้กับคนใน
ครอบครวั การดูแลสภาพความเป็นอยู่ในครอบครวัของผู้สูงอายุก็เป็นสิง่ส าคญั การได้รบัการ
รบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ สิง่เหล่านี้ได้มกีารแนะน า และสอนให้ผู้สูงอายุได้เรยีนรู้ในการใช้
ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างถูกต้อง จากประเดน็ดงักล่าวทางเจา้หน้าทีผู่้ปฎบิตัิงานเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ
ไดแ้สดงความคดิทีส่อดคลอ้งกนัเหน็ว่า  “ผูส้งูอายใุนชุมชนจะมปีญัหาในเรื่องของสุขภาพร่างกาย 
ไปตามวยัของความชราภาพ จงึมคีวามตอ้งการอยากใหท้างหน่วยงานไดเ้ขา้มาดูแลในเรื่องการ
ให้บรกิารด้านสุขภาพ โดยทางหน่วยงานไดร้่วมมอืกบัทางสถานีอนามยั ได้จดัให้มกีารแนะน า
อบรมผูส้งูอายใุหเ้ขา้รบัการรกัษาเบือ้งต้น เช่น การตรวจวดัสายตา การตรวจวดัความดนัโลหติ 
การตรวจน ้าตาลในเลอืด ตรวจเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งทางหน่วยงานได้เลง็เหน็ถงึความส าคญั
ของผู้สูงอายุในการได้ร ับการดูแลเอาใจใส่ของสุขภาพร่างกาย รวมถึงการอยู่ร่วมกันใน
ครอบครวั สภาพความเป็นอยู่ในครอบครวั และอาหารการกนิ ซึง้ทัง้หมดนี้ทางหน่วยงานได้มี
การตรวจสอบและดแูลอยา่งทัว่ถงึกบัผูส้งูอายอุยูแ่ลว้” (ประทปี รกัคุณ.2554: สมัภาษณ์) 
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                    3.4) หน่วยงานได้ให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผลการศกึษา
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทราบถงึการจ่ายสวสัดกิารเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุที่ได้รบั จ านวน 500 
บาท ถงึแมว้่าผู้สูงอายุจะไม่ได้รบัฟงัข่าวสารจากทางหน่วยงานด้วยตนเอง ทัง้น้ีก็มบุีตรหลาน 
แนะน าในสทิธขิองสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีทีผู่สู้งอายุจะไดร้บั จ านวน 500 บาท นัน้ทุกคนและทาง
หน่วยงานจะใหค้วามส าคญัทีเ่ท่าเทยีมและเสมอภาคกนั ผูสู้งอายุทุกคนในชุมชนจะไดร้บัเบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุกนัอย่างทัว่ถงึ โดยไม่มกีารตกหล่นของรายชื่อผู้สูงอายุแมแ้ต่รายเดยีว จากการที่
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ผูสู้งอายุ
นัน้ ผูส้งูอายจุะทราบถงึคุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ รวมถงึขัน้ตอนในการเขา้รบัเบีย้
ยงัชพี ระยะเวลาในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ในส่วนของทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิ ์
แทนจะมกีารประกาศให้ทางคนในชุมชนได้ทราบถงึกระบวนการปฎบิตั ิและมกีารเปิดเผยให้
ประชาชนไดร้บัทราบถงึขอ้มูลต่างๆ ทีท่างองค์การบรหิารส่วนต าบลปฎบิตั ิโดยทางเจา้หน้าที่
ไดเ้สรมิและแสดงความคดิเหน็เช่นเดยีวกนัว่า “ผูสู้งอายุในชุมชนจะมปีญัหาในเรื่องของสุขภาพ
รา่งกาย ไปตามวยัของความชราภาพ จงึมคีวามต้องการอยากใหท้างหน่วยงานไดเ้ขา้มาดูแลใน
เรือ่งการใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ โดยทางหน่วยงานไดร้่วมมอืกบัทางสถานีอนามยั ไดจ้ดัใหม้กีาร
แนะน าอบรมผู้สูงอายุให้เขา้รบัการรกัษาเบือ้งต้น เช่น การตรวจวดัสายตา การตรวจวดัความ
ดนัโลหิต การตรวจน ้าตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งทางหน่วยงานได้เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของผูส้งูอายใุนการไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ของสุขภาพร่างกาย รวมถงึการอยู่ร่วมกนั
ในครอบครวั สภาพความเป็นอยูใ่นครอบครวั และอาหารการกนิ ซึง้ทัง้หมดนี้ทางหน่วยงานไดม้ี
การตรวจสอบและดแูลอยา่งทัว่ถงึกบัผูส้งูอายอุยูแ่ลว้” (ประทปี รกัคุณ.2554 : สมัภาษณ์) 

                  3.5 ปัญหาในการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผลการศกึษาพบว่า ดา้นความคดิเหน็
ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ทางหน่วยงานมคีวามล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ จากในอดตีมี
การก าหนดใหไ้ดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพี 6 เดอืนครัง้ มาเป็น 3 เดอืนครัง้ และจา่ยทุกเดอืน สาเหตุจาก
การจ่ายล่าช้านัน้เนื่องมาจากในบางช่วงทางหน่วยงานไม่ได้รบัข้อมูลจากทางส่วนกลางอย่าง
ชัดเจน ท าให้มีปญัหาในการจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุที่ล่าช้าไปด้วย และทางหน่วยงานได้
พยายามอธบิายให้ทางผู้สูงอายุและครอบครวัผู้สูงอายุได้เขา้ใจถงึรายละเอยีดต่างๆ โดยทาง
เจา้หน้าที่ได้แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิว่า “การจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุบางครัง้อาจจะมคีวาม
ล่าช้าในเรื่องของเงินที่ได้น ามาให้ผู้สูงอายุ ซึ่งเงินที่ได้มานัน้ก็ต้องรออนุมตัิจากทางภาค
ส่วนกลาง ซึง่ในระยะเวลาอาจจะมกีารล่าชา้ไปบา้ง แต่ทางหน่วยงานกม็กีารแจง้ใหท้างผูสู้งอายุ
ไดท้ราบอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ และผูสู้งอายุกจ็ะทราบถงึกระบวนการในการรบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุก็
จะทราบถงึการรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายทุีล่่าชา้นัน้ดว้ยว่าเกดิจากสาเหตุใด จงึท าใหผู้สู้งอายุทุกคน
ในชุมชนยอมรบัได ้และไมเ่กดิปญัหา แต่จะเป็นส่วนน้อยมากในกรณีนี้ทีจ่ะเกดิความล่าชา้” (นุช
ร ีปูจ่นัทร.์2554 : สมัภาษณ์) 
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                  3.6 การปรบัปรงุโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความคดิเหน็เดยีวกนัในเรื่องของงบประมาณที่มาสนับสนุนยงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการเบี้ย
ยงัชพีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมคีวามต้องการด้านเบี้ยยงัชพีเพิม่ขึน้ แต่ยงัไม่มงีบที่เขา้มาสนับสนุน
อย่างเพยีงพอ จงึท าให้ผูสู้งอายุมสีภาพความเป็นอยู่อย่างล าบาก แต่ เพยีงเงนิทีไ่ดจ้ากเบี้ยยงั
ชพีผูส้งูอายกุย็งัท าใหไ้มเ่พยีงพอแก่การยงัชพี ถงึกระนัน้กย็งัถอืว่าดกีว่าไมม่โีครงการเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุให้เลยอย่างน้อยยงัท าให้ผู้สูงอายุมคีวามภูมใิจที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ และท าให้
สภาพความเป็นอยูใ่นครอบครวัดขีึน้กว่าเดมิไดบ้า้ง ในดา้นของเจา้หน้าที ่ทีดู่แลรบัผดิชอบดา้น
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายจุะตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถในการดแูลและเขา้ถงึผู้สูงอายุไดเ้ป็นอย่างด ี
รวมไปถงึการประสานงานเจา้หน้าทีก่บัผูสู้งอายุจะไดม้คีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั ผูสู้งอายุมคีวาม
ไวว้างใจและสามารถปรกึษาปญัหาต่างๆ ไดท้ าใหเ้จา้หน้าทีก่บัผูส้งูอายุมคีวามสนิทสนมกนัมาก
ขึน้ ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้แสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิในประเด็นนี้ว่า “จากโครงการเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอายใุนดา้นของงบประมาณทีม่าสนบัสนุนยงัมน้ีอยมาก ซึง่ไม่เพยีงพอกบัความต้องการของ
ผู้สูงอายุในชุมชนที่มคี่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็น ค่าอาหาร ค่ากบัขา้ว เงนิท าบุญ 
ประกอบอาชพีฯ ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงนิทัง้นัน้ จึงอยากให้มงีบมาสนับสนุนในโครงการ
เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ อาจจะเป็นในเรื่องการมอบสิง่ของ หรอืเงนิสนับสนุนการประกอบอาชพี สิง่
เหล่านี้สามารถท าใหผู้สู้งอายุอยู่ในชุมชนไดอ้ย่างมคีวามสุข และคุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ได้ ”  (วร
ยทุธ วุฒโิรจน์.2554 : สมัภาษณ์) 

                    3.7 จากโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ การเข้ารบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผล
การศกึษาพบว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่อยากใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุน ามามอบ
ให้เอง โดยผู้สูงอายุไม่อยากต้องเดนิทางเนื่องจากมสีภาพร่างกายที่อ่อนแอ ในการเดินทาง
บางครัง้หากไมม่ลีกูหลานพาไป กจ็ะเป็นความล าบากแก่ผูส้งูอาย ุหรอืการเดนิทางไปรบัเองจาก
ทีท่ าการผูใ้หญ่บา้น จรงิๆ กไ็ม่ไดเ้ป็นปญัหาเท่าทีค่วร แต่หากทางเจา้หน้าทีจ่ะน ามามอบใหแ้ก่
ผูสู้งอายุถงึบ้าน ก็จะเป็นการดต่ีอผู้สูงอายุมากยิง่ขึน้ และท าให้ตนเองมคีวามรูส้กึอยากพูดคุ ย
กับทางเจ้าหน้าที่มากขึ้น ในการจะปรึกษาปญัหาครอบครัว หรือปญัหาส่วนตัว โดยทาง
เจา้หน้าทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิจากประเดน็นี้ว่า “ส่วนใหญ่เจา้หน้าทีอ่ยากน าเงนิเบีย้ยงั
ชพีผู้สูงอายุไปให้กบัผู้สูงอายุเอง เพื่อจะได้ทราบถงึสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุกบัการใช้
ชวีติในแต่ละวนั อกีทัง้ยงัท าใหม้คีวามรูส้กึสนิทสนมกนัและคุน้เคยกนัมากขึน้ระหว่างเจา้หน้าที่
กบัผู้สูงอายุ ได้ท าให้ผูสู้งอายุเกดิความไวเ้นื้อเชื่อใจสามารถจะมาปรกึษาและพูดคุย กบัสภาพ
ปญัหาที่พบ หากเจา้หน้าที่ได้ทราบถงึปญัหาของผู้สูงอายุเองนัน้ก็จะท าให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ
ขอ้มลูพืน้ฐานของผูส้งูอายแุต่ละคนไดอ้กีดว้ย เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงองคก์รและใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูส้งูอายใุนชุมชนมากขึน้กว่าเดมิ” (วรนุช โหยหวล.2554 : สมัภาษณ์)  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

           การศึกษาวิจยัครัง้นี้เป็นการศึกษาเพื่อการประเมนิโครงการเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ซึ่ง
การศกึษาถงึการประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุที่มผีลต่อ หลกัประกนัรายไดข้องผูสู้งอาย ุ
การมอีาชพีเลีย้งดูตนเอง กระบวนการคดัเลอืกผูสู้งอายุทีม่สีทิธใินการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ
รวมถึง วิธีการเอื้อประโยชน์ต่อการเข้ารับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ โดยน าหลักการนี้มา
ประเมินผลสัมฤทธิข์องการประเมินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เสนอแนะแก้ไข ปรบัปรุง การจดัสวสัดกิารสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุให้สามารถครอบคลุม 
และทัว่ถงึ ต่อผูส้งูอายทุีม่คีวามยากล าบากอยา่งแทจ้รงิ มคีวามเหมาะสมเป็นธรรมในการจดัสรร
ทรพัยากร โดยแยกเป็นประเดน็ได ้ดงันี้ 

  1. ระบบเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีผู้สูงอายุ ควรมกีารจดัสรรให้ผูสู้งอายุในระดบัที่
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในยุคปจัจุบนัเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่มคีวาม
ยากล าบาก ดงันัน้ รฐับาลควรเขา้มาสนับสนุนอย่างจรงิจงัเพื่อให้เกดิประโยชน์ต่อผู้สูงอายุให้
มากทีสุ่ด 

  2. ควรมกีารแกไ้ขในระบบของการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุถงึกระบวนการจ่ายเบีย้ยงั
ชพีผูสู้งอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายมคีวามสะดวกในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีด้วยตนเองเพราะ
บา้นอยู่ใกล้กบัองค์การบรหิารส่วนต าบลจงึสามารถเดนิทางมารบัเบี้ยยงัชพีได้ด้วยตนเอง แต่
ในทางกลบักนั ผู้สูงอายุบางรายไม่มคีวามสะดวกต่อการเดนิทางมารบัด้วยตนเอง ดงันัน้ทาง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ควรให้ความสะดวกแก่ผูสู้งอายุทีม่คีวามประสงคอ์ยากให้น าเงนิโอน
เข้าบัญชีธนาคาร หรืออาจก าหนดมาตรฐานจากความต้องการของผู้สูงอายุเป็นหลักเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการรวมถงึการเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูส้งูอายุทีม่คีวามประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั 

  3. ในการจดัสรรงบประมาณไปสู่ระดบัทอ้งถิน่ควรมนีโยบายและแนวโน้มการขยายตวั
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของแต่ละต าบลนัน้ๆ โดยส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มกีารพจิารณาการจดัสรรงบประมาณโดยพจิารณาถึงหลกัเกณฑ์ตาม
ความเป็นไปได ้เช่น สดัส่วนผูส้งูอายภุายในต าบล เมือ่เทยีบกบัจ านวนผูสู้งอายุทัว่ประเทศ ดูถงึ
สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ความยากจนของประชาชนในภายในต าบล รฐับาลควร
พจิารณาและจดัสรรใหค้วามช่วยเหลอืด้านการประกอบอาชพีเลี้ยงดูตนเองตามความถนัดของ
ผูสู้งอายุแต่ละท่าน เพื่อจะได้มหีลกัประกนัรายไดเ้พิม่ขึน้จากขึน้สวสัดกิารสงเคราะหเ์บีย้ยงัชพี
ผูส้งูอาย ุ
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ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบติั 

 1. ทางภาครฐัควรมกีารเน้นการคุม้ครองผูสู้งอายุ มเีพิม่สวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้แก่ผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมากยิง่ขึ้น เมื่อเปรยีบเทยีบ
รายไดก้บัค่าใช้จ่ายของผูสู้งอายุ ซึง่เหน็ได้อย่างชดัเจนเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายที่มสีูงกว่ารายไดท้ีร่บั
จรงิ จงึเป็นปญัหาในการด ารงชวีติของผู้สูงอายุในปจัจุบนั กบัเศรษฐกจิและค่าครองชพีที่เพิม่
สงูขึน้ ผูส้งูอายุจงึมคีวามยากล าบากในการด ารงชพีในชวีติประจ าวนั หากมกีารปรบัเพิม่เบีย้ยงั
ชพีกจ็ะท าใหผู้้สูงอายุมสีภาพความเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ โดยผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุไดใ้ห้
ขอ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า  

  “อยากใหท้างรฐับาลเพิม่เงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ ใหเ้หมาะสมกบัเศรษฐกจิทีข่า้วของกม็ี
ราคาเพิม่ขึ้นเช่นกนั เพราะเงนิเพยีง 500 บาท ถ้าหากพูดกนัจรงิๆ ในแต่ละเดอืนคงไม่พอกบั
การซื้อขา้วของมาบรโิภคได้ มนัอาจจะเพยีงพอกบัผู้สูงอายุทีอ่ยู่กบัลูกๆ หลานๆ แต่ผู้สูงอายุ
บางท่านก็อยู่เพยีงล าพงั เงนิทีไ่ด้มาก็จะแถบจะไม่พอกบัการใช้ชวีติในแต่ละเดอืน (ประเสรฐิ 
เสนอใจ.2554: สมัภาษณ์) ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ที่
สอดคลอ้งกนั ครัง้นี้ว่า 

“เงนิทีไ่ด้รบัจากโครงการเบี้ยยงัชีพไม่เพยีงพอจรงิๆ ยายก็ไม่มรีายได้จากแหล่งอืน่
นอกจากเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุทีใ่หม้า แต่เงนิเพยีงแค่ 500 บาท จะต้องใชใ้หพ้อกบั 1 เดอืน เพราะ
ยายไม่มีรายได้จากแหล่งอืน่ ลูกหลานก็ไม่มีแล้ว อีกอย่างก็อยู่กับหลานทีพ่ิการ จะมีเงิน
สวสัดกิารจากผูพ้กิารนีแ่หละ ทีม่าดูแล ยายและหลาน ให้อยู่รอด เงนิทีเ่กบ็ไวก้เ็อามาสรา้งบา้น 
และลูกทีร่บัราชการก็ได้ฆ่าตวัตายไปแลว้ เงนิเกบ็กไ็ม่มจีงึอยู่รอดด้วยเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุนี ่
แหละ” (ใจ ขวญัสุข.2554: สมัภาษณ์)  

 2. รฐัควรมกีารจดัให้ทางหน่วยงานองค์การบรหิารส่วนต าบล ได้มกีารเข้าถงึกลุ่ม
ผู้สูงอายุมากขึน้ โดยการจดักจิกรรมต่างๆ เช่น การพาไปดูงานตามแหล่งชุมชนภายนอก ให้
ผู้สูงอายุได้มสี่วนร่วมกับคนในชุมชนมากขึ้น หรอื การสร้างอาชีพเสรมิให้แก่ผู้สูงอายุ โดย
ก าหนดใหผู้ส้งูอายไุดม้กีารแสดงความสามารถไดต้ามความเหมาะสม มกีารสนับสนุนเงนิทุนให้
ผูส้งูอายไุดม้อีาชพี ปลกูพชืเลีย้งสตัวต์ามความตอ้งการของผูส้งูอายแุต่ละคน ในการจดักจิกรรม
ต่างๆ ควรเน้นการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน และส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุไดน้ าความรูภู้มปิญัญามา
ถ่ายทอดใหก้บัคนรุน่หลงัไดส้บืทอดต่อไป โดยผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ไดใ้หข้อ้มลูที่
ส าคญักบัการวจิยัครัง้นี้ว่า 
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 “หน่วยงานยงัไม่มกีารสนับสนุนอย่างเต็มทีถ่งึโครงการเสรมิสรา้งอาชพีใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
ไม่มเีงนิสนับสนุนการฝึกอาชพีใหแ้ก่ผูสู้งอายุตามความถนัดของผูสู้งอายุแต่ละท่าน เช่นเงนิทุน
สนับสนุนการปลูกพืช เลี้ยงสตัว์ หรือการเกษตร ทางหน่วยงานควรจะมกีารสนับสนุนและ
ส่งเสรมิสิง่เหล่านี้ใหแ้ก่คนแก่ในชุมชน” (ไม ้ขวญัสุข.2554: สมัภาษณ์)  

 3. ความเสมอภาคในการเขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ หน่วยงานมคีวามเป็นธรรม และให้
ความดูแลผูสู้งอายุอย่างทัว่ถงึ มกีารก าหนดขัน้ตอนตามระเบยีบของกระทรวงมหาดไทยอย่าง
เคร่งครดั และถูกต้อง ทางหน่วยงานมกีารประชาสมัพนัธแ์ละมกีารน ารายชื่อผูไ้ด้รบัเบี้ยยงัชพี
ผู้สูงอายุติดประกาศไว้อย่างเปิดเผยเพื่อให้คนในชุมชนหรอืสงัคมได้รบัทราบข้อมูลดงักล่าว  
รวมถงึปญัหาด้านระยะทางของผู้สูงอายุบางรายทีย่งัเป็นปญัหาในการเดนิทาง โดยผูสู้งอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า 

 “ผูส้งูอายบุางรายไมม่ปีญัหาในการเดนิทางเขา้รบัเบี้ยยงัชพีฯ เพราะบา้นอยู่ใกล้ๆ  เดนิ
มาก็ถงึแล้วการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีก็เลยสะดวก แต่บางรายบ้านอยู่ไกลจากหน่วยงานการเขา้รบั
เบี้ยยงัชพีบางครัง้กเ็ป็นปญัหากบัผูสู้งอายุเหล่าน้ีเหมอืนกนั ไม่มคีนพามารบั หรอืไม่สะดวกใน
การเดนิทาง จงึอยากให้หน่วยงานน าเงนิโอนเขา้บญัชธีนาคาร เพือ่จะได้ไม่ต้องเดนิทาง และ
หากตอ้งการใชจ้า่ยกจ็ะใหล้กูหลานไปเบกิมาให”้ (เจรญิ บุญยงัประเสรฐิ.2554: สมัภาษณ์) 

 และทางเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้
ว่า 

 “ผูส้งูอายบุางรายไมส่ะดวกทีจ่ะมารบัเบี้ยยงัชพีดว้ยตนเองกม็เียอะ เพราะเนือ่งจากการ
เดินทางไม่ค่อยสะดวกมากนัก ด้วยสภาพร่างกาย และไม่มีใครพามารบั จงึเป็นปญัหากับ
หน่วยงานทีจ่ะตอ้งท าการจดบนัทกึผูสู้งอายุทีไ่ม่สามารถมารบัดว้ยตนเอง เนือ่งจากสาเหตุ และ
เหตุผลใด เพือ่จะไดส้อบถามถงึสภาพปญัหาในการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีในครัง้ต่อไป” (ปฎพินัธ ์สุก
ดว้ง.2554: สมัภาษณ์) 

 4. หน่วยงานควรมกีารเตรยีมความพรอ้มของบรกิารในอนาคตเพื่อรองรบักบัแนวโน้ม
ทีผู่สู้งอายุจะมอีายุยนืยาวและมจี านวนมากขึน้ โดยทางภาครฐัจ าเป็นต้องเป็นผูน้ าและประสาน
กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริการอย่างทัว่ถึง เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนและผู้สูงอายุได้มคีุณภาพชวีติที่ดใีนอนาคต และยงัถอืเป็นแนวทางในการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื เช่น การบรกิารเบีย้ยงัชพีใหก้บัผูสู้งอายุ อาจจะมบีรกิารน าไปใหถ้งึบา้นของ
ผูส้อูายเุอง บรกิารช่วยเหลอืทางกฎหมายส าหรบัผูส้งูอาย ุบรกิารส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุในการ
ดูแล  สุขภาพตนเอง  บรกิารการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในการด ารงชวีิต  บรกิารการอ านวย  
ความสะดวกในชวีติประจ าวนั  บรกิารคุ้มครองสทิธผิู้สูงอายุ  บรกิารนันทนาการเพื่อส่งเสรมิ 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เช่น การให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
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ประเพณต่ีางๆ ในชุมชน เช่น ประเพณขีึน้ปีใหม ่ประเพณสีงกรานต์ หรอืเขา้พรรษา รวมถงึการ
รณรงคเ์พิม่ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัผูสู้งอายุและประชนในชุมชน โดยผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงั
ชพีผูส้งูอาย ุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า 

 “อยากใหท้างหน่วยงานเขา้มาดูแลในเรือ่งของสุขภาพความเป็นอยู่ในครอบครวัอย่าง
สม า่เสมอ การได้รบัการดูแลอย่างต่อเนือ่งจะท าให้คนแก่ มสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงสมบูรณ์
รวมถึง การให้ค าแนะน าในการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์กบัร่างกายของคนเฒ่าคนแก่ 
สิง่หล่านี้ถอืเป็นสิง่ส าคญัต่อการใช้ชวีติของผู้สูงอายุ” (ยง กล่องแก้ว.2554: สมัภาษณ์) โดย
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า 

 “ความต้องการของผู้สูงอายุในต าบลส่วนใหญ่อยากให้เข้ามาช่วยเหลอืเรือ่งสุขภาพ
ร่างกายมาเป็นพเิศษ หากร่างกายอ่อนแอจะท าใหเ้ป็นปญัหาแก่ลูกหลาน และคนในครอบครวั 
ดงันัน้ สถานีอนามยัถอืเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะต้องใหก้ารสนับสนุนร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
ในการดูแล และให้ค าแนะน าเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารการดูแลสุขภาพร่างกายรวมถงึการให้
ความใส่ใจกบัสภาพความเป็นอยูภ่ายในครอบครวั” (วรนุช โหยหวล.2554: สมัภาษณ์) 

 5. การให้ความรู้ในด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ การให้ความรู้แก่
ผูสู้งอายุในการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีนัน้ก็เป็นสิง่ส าคญัทีท่างหน่วยงานจะต้องปฏบิตั ิเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบยีบของส่วนกลางจะต้องให้ผู้สูงอายุได้ทราบถงึหลกัเกณฑ ์กระบวนการ ต่างๆ ด้วย 
โดยผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า  

  “ความล่าช้าจากหน่วยงานเกิดขึ้นบ่อย จากการจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุทีไ่ม่ตรงตาม
ก าหนด บา้งในบางครัง้ และความขดัแยง้ทีเ่กดิขึ้นภายในหน่วยงานกม็บีา้งเลก็น้อยในเรือ่งการ
สนับสนุนเงนิงบประมาณทีย่งัไม่เพยีงพอกบัผู้สูงอายุ” (ฟกั สวงิพงษ์.2554: สมัภาษณ์) โดย
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า  

  “เป็นบางครัง้ทีเ่กิดความล่าช้าจากหน่วยงานถึงกระบวนการ การจ่ายเบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอายุและปญัหาทีเ่กดิขึ้นกม็าจากความขดัแยง้ในเรือ่งของงบประมาณการสนับสนุน หรอืใน
บางครัง้ในการจ่ายเบี้ยยงัชพีทีไ่ม่ตรงตามก าหนด เนือ่งจากไม่ได้สือ่สานกนัระหว่างส่วนกลาง
กบัทางองค์การบรหิารส่วนต าบล ปญัหาเหล่าน้ีบางครัง้ก็ท าให้ผู้สูงอายุไม่เข้าใจถึงหลกัการ
ท างาน แต่จะต้องอธบิายใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการท างานของเจา้หน้าทีภ่าครฐั และในปจัจุบนัได้
แก้ปญัหาเหล่าน้ีให้มมีาตรฐานในการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีทีเ่ป็นไปตามก าหนดการทีแ่น่นอนและ
ชดัเจนมากยิง่ขึน้” (วรยทุธ วุฒโิรจน์.2554: สมัภาษณ์) 
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6. ปญัหาเบีย้ยงัชพีทีป่ระสบอยู่ในปจัจุบนัเกดิจากงบประมาณทีย่งัไม่เพยีงพอกบัความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่มคี่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ที่รบัจรงิในปจัจุบนัและเป็นปญัหาในการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความยากล าบากซึ่งไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นนอกจากโครงการ
สวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุโดยผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ ไดใ้ห้ขอ้มลูทีส่ าคญักบัการ
วจิยั ครัง้นี้ว่า 

“ความล่าช้าจากหน่วยงานเกิดขึ้นบ่อย จากการจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุทีไ่ม่ตรงตาม
ก าหนด บา้งในบางครัง้ และความขดัแยง้ทีเ่กดิขึ้นภายในหน่วยงานกม็บีา้งเลก็น้อยในเรือ่งการ
สนับสนุนเงนิงบประมาณทีย่งัไม่เพยีงพอกบัผู้สูงอายุ” (ฟกั สวงิพงษ์.2554: สมัภาษณ์) โดย
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า  

 “เป็นบางครัง้ทีเ่กดิความล่าชา้จากหน่วยงานถงึกระบวนการ การจา่ยเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ
และปญัหาทีเ่กดิขึ้นกม็าจากความขดัแยง้ในเรือ่งของงบประมาณการสนับสนุน หรอืในบางครัง้
ในการจ่ายเบี้ยยงัชพีทีไ่ม่ตรงตามก าหนด เนือ่งจากไม่ได้สือ่สานกนัระหว่างส่วนกลางกบัทาง
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ปญัหาเหล่าน้ีบางครัง้กท็ าใหผู้สู้งอายุไม่เขา้ใจถงึหลกัการท างาน แต่
จะต้องอธบิายให้เขา้ใจถงึกระบวนการท างานของเจา้หน้าทีภ่าครฐั และในปจัจุบนัไดแ้ก้ปญัหา
เหล่านี้ให้มมีาตรฐานในการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีทีเ่ป็นไปตามก าหนดการทีแ่น่นอนและชดัเจนมาก
ยิง่ขึน้” (วรยทุธ วุฒโิรจน์.2554: สมัภาษณ์) 

  7. การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบันโยบายการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ การเขา้ถงึผูสู้งอายุโดย
การใหค้ าแนะน าและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัหลกัการสวสัดกิารเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุท าใหค้วามเขา้ใจที่
เป็นไปในทางเดยีวกนั ในการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จงึเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในการท าให้
ผู้สูงอายุได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกบัเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอาย ุไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า 

  “โดยหลกัๆ หน่วยงานจะให้ขอ้มูลเกีย่วกบัการได้รบัเบี้ยยงัชพีจ านวน 500 บาท และ
ขัน้ตอนในการเขา้รบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุ ส่วนในเรือ่งอืน่ๆ กจ็ะไม่ค่อยไดรู้เ้ร ือ่งอะไรมากมาย แค่
ไดรู้ว้่าไดเ้งนิจากภาครฐัมาเท่าไหร ่และเขา้รบัอยา่งไร คงไมท่ราบถงึ กระบวนการอืน่ๆ อกีทัง้ลุง
ก็แก่แล้ว ก็ไม่ได้สนใจอะไรสกัเท่าไหร่” (บุญยงั ขวญัสุข.2554: สมัภาษณ์) โดยทางบุคลากร
เจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานไดแ้สดงความคดิเหน็และเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัในการวจิยั ครัง้นี้ว่า  

  “จะแจง้ให้ผู้สูงอายุได้ทราบถงึเงนิทีจ่ะได้รบั จ านวน 500 บาทและขัน้ตอนการเขา้รบั
เบี้ยยงัชีพเท่านัน้ ส่วนรายละเอียดอืน่ๆ ก็จะแจ้งให้กับลูกๆ หลานๆ ทราบไปเบื้องต้น และ
ผู้สูงอายุทีอ่ยู่เพียงล าพงัก็จะอธิบายเกีย่วกับหลักฐานการแสดงการเข้ารบัเบี้ยยงัชีพ หรือ 
จ านวนเงนิทีไ่ดร้บั อย่างละเอยีดกว่าผูสู้งอายุทีอ่ยู่กบัลูกๆ หลานๆ เนือ่งจากเพือ่ใหเ้อกสารและ
ผูส้งูอายจุะไดม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกบัเจา้หน้าที”่ (ประทปี รกัคุณ.2554: สมัภาษณ์) 
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  8. ปญัหาทีเ่กดิจากเบีย้ยงัชพีทีป่ระสบอยูต่อนน้ี โดยผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอาย ุ
ไดใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญักบัการวจิยั ครัง้นี้ว่า  

  “ปญัหาก็จะมเีล็กๆ น้อยๆ แหละอาจจะเป็นความล่าช้าของหน่วยงานบ้างและความ
ขดัแยง้ในหน่วยงานบา้ง ก็จะเป็นในเรือ่งงบประมาณและรวมถงึความไม่เขา้ใจในการสือ่สารใน
แหละ” (ไทย ขวญัสุข.2554: สมัภาษณ์) โดยทางบุคลากรเจา้หน้าทีผู่ป้ฎบิตังิานได้แสดงความ
คดิเหน็และเป็นขอ้มลูทีส่ าคญัในการวจิยั ครัง้นี้ว่า 

  “ปญัหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปญัหาเดมิทีเ่กิดจากการสือ่สารทีไ่ม่ตรงกนัจากหน่วยงาน 
รวมถงึงบประมาณต่างๆ ทีย่งัไม่เพยีงพอกบัประชาชนในต าบล จงึท าใหเ้ป็นขอ้ถกเถยีงกนับา้ง
ในหน่วยงาน อาจจะความคดิเหน็ทีไ่มต่รงกนั จงึท าใหเ้กดิขอ้ขดัแยง้กนับา้ง รวมถงึความขดัแยง้
ทีเ่กดิจากผูส้งูอายุ ทีย่งัไม่เขา้ใจถงึกระบวนการท างานในหน่วยงานภาครฐั อาจจะล่าชา้ หรอืไม่
ทนัใจ กับความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละท่าน ทัง้นี้  หน่วยงานก็ต้องตอบสนองกับความ
ตอ้งการใหแ้ก่ผูส้งูอายอุยา่งเท่าเทยีมกนัอยูแ่ลว้” (สามารถ มลูยิม้.2554: สมัภาษณ์) 

  

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการวิจยั 

  ผลจากการศกึษาเรือ่ง การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ : ศกึษาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลโพธิแ์ทน อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก ในครัง้นี้ผู้ศกึษาวจิยัมคีวามเห็นว่าใน
อนาคตแนวทางการวจิยัในเรือ่งนี้ควรเป็นไปใน 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
  1) ควรขยายขอบเขตการศกึษาไปยงัพืน้ทีข่อง อบต.อื่นๆ (โดยใชแ้นวคดิของไทเลอร ์ 
              หรอืแนวคดิของนกัวชิาการอื่นๆ กไ็ด)้ 
  2) ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการด าเนินโครงการ ระหว่างพืน้ที ่อบต. กบัพืน้ที ่เทศบาล  
              (หรอืเขต กรงุเทพมหานคร) 
  3) ควรมกีารศกึษาแบบเจาะลกึในบางประเดน็ทีน่่าสนใจเช่น ความจ าเป็นในการใชเ้บีย้ 
              ยงัชพีผูส้งูอายเุฉพาะกลุ่มทีม่ฐีานะความยากจน, ฐานะปานกลาง, และ ฐานะร ่ารวย  
              เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
                                     รายชื่อผูส้มัภาษณ์ 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผูส้มัภาษณ์ 
 
            ผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 

1. สว่าง ขวญั 
2. ไม ้ขวญัสุข 
3. โชต ิเสนอใจ 
4. ไทย ขวญัสุข 
5. เขยีน ขวญัสุข 
6. แขม ขวญัสุข 
7. ทองใบ เสนอใจ 
8. ใจ ขวญัสุข 
9. บุญยงั ขวญัสุข 
10. เจรญิ บุญยงัประเสรฐิ 
11. พนู พลูศลิป์ 
12. ละเอยีด ผวิอ่อน 
13. พุก ไพฑรูย ์
14. จอ้ย โชตชิ่วง 
15. เลก็ เสนอใจ 
16. ฟกั สวงิพงษ ์
17. ช ูเสนอใจ 
18. ยง กล่องแกว้ 
19. ปอ่ง ขวญัสุข 
20. ประเสรฐิ เสนอใจ 

 
            บคุลากรเจ้าหน้าท่ีผูป้ฎิบติังานเบีย้ยงัชีพผูส้งูอาย ุ

1. จตุพล เสนอใจ 
2. ประทปี รกัคุณ 
3. วรนุช โหยหวล 
4. เกศรนิทร ์แสงทวปี 
5. วรยทุธ วุฒโิรจน์ 
6. ปฎพินัธ ์สุกดว้ง 
7. อุทยั ขวญัสุข 
8. นุชร ีปูจ่นัทร ์
9. สามารถ มลูยิม้ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

-  หนงัสอืขอสมัภาษณ์เพื่อการวจิยั บุคลากรเจา้หน้าที่ผูป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุและ  
          ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุ ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพธิแ์ทน  

อ าเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
            

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาคผนวก ค 
 

                        - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
    ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
                                         พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เล่ม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๕๖ ง                 ราชกจิจานุเบกษา           ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

 
  โดยทีเ่ป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารจา่ยเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๒ 
วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามพระราชบญัญตัผิูส้อูาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการ
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๖ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบญัญตริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ. 
๒๕๔๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยจงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 
  ขอ้ ๑ ระเบยีบนี้เรยีกว่า “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ ์การจ่ายเงิน
เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
  ขอ้ ๒ ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วดัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๓ บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรอืมตอิื่นใดซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบ
นี้ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
  ขอ้ ๔ ในระเบยีบน้ี 
  “ผูส้งูอาย”ุ หมายความว่า  บุคคลซึง่มอีายหุกสบิปีบรบิรูณ์ขึน้ไป และมสีญัชาตไิทย 
  “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” หมายความว่า เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมอืง
พทัยา 
  “ผู้บรหิารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
นายกเมอืงพทัยา 
  ข้อ ๕ ให้ปลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี านาจตีความ
วนิิจฉยัปญัหา ก าหนดหลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 
  ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยก่อนการปฏบิตั ิ
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 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอ านาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ หรอืผูว้่าราชการจงัหวดักไ็ด้ 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบตัขิองผูม้สีทิธจิะไดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพี 

 
 

 
  ขอ้ ๖ ผู้มสีทิธจิะได้รบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 
  (๑) มสีญัชาตไิทย 
  (๒) มภีมูลิ าเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามทะเบยีนบา้น 
  (๓) มอีายุหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไป ซึ่งไดล้งทะเบยีน และยื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุ
ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
  (๔) ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัสวสัดกิารหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ
หรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูร้บัเงนิบ านาญ เบีย้หวดั บ านาญพเิศษ หรอืเงนิอื่นใด 
ในลกัษณะเดยีวกนั ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรฐัหรอืองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้
ไดร้บัเงนิเดอืน ค่าตอบแทน รายไดป้ระจ า หรอืผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ฐัหรอืองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจดัให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

หมวด ๒ 
ขัน้ตอนการยื่นค าขอ 

 
 

 

  ขอ้ ๗ ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมอีายุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ขึน้ไปใน
ปีงบประมาณถดัไป ลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่นมภีมูลิ าเนา ณ ส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืสถานที่
ทีอ่งคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนด โดยมหีลกัฐานดงันี้ 
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  (๑) บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรฐัทีม่รีปูถ่ายพรอ้ม
ส าเนา 
  (๒) ทะเบยีนบา้นพรอ้มส าเนา 
  (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา ส าหรบักรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส้งูอายปุระสงคข์อรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายผุ่านธนาคาร 
  ในกรณทีีม่คีวามจ าเป็นผูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถมาลงทะเบยีนดว้ยตนเองไดต้ามวรรคหนึ่ง
อาจมอบอ านาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้อ้ื่นเป็นผูย้ ื่นค าขอรบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุทนกไ็ด้ 
  (๗/๑) ในกรณีผูสู้งอายุที่ไดร้บัเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบยีนและยื่นค าขอรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุตาม
ระเบยีบน้ีแลว้ 
  (๘) ในกรณีผู้สูงอายุที่มสีทิธไิด้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หนึ่งยา้ยภมูลิ าเนาไปอยูอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีเ่คยจ่าย
เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุเดมิยงัคงจ่ายเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนัน้ หากมี
ความประสงค์จะรบัเบี้ยยงัชพีกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องไปลงทะเบยีนเพื่อ
ขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายทุีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งใหมก่่อนสิน้ปีงบประมาณ 
 
 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบและจดัท าทะเบยีนประวตัผิูม้สีทิธ ิ

 
 

 
  ขอ้ ๙ ภายในเดอืนภุมภาพนัธข์องทุกปี ใหจ้งัหวดัแจง้รายชื่อผูสู้งอายุทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
สงเคราะห์ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ไปยงักรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการขอตัง้งบประมาณในปีงบประมาณถดัไป 
  ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งของเมอืงพทัยา ให้เมอืงพทัยาก าหนด หลกัเกณฑ ์
วธิกีาร และขัน้ตอนในการด าเนินการตามระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
  ข้อ ๑๐ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบสถานะของผู้รบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุและให้ผู้รบัเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุแสดงการด ารงชวีติ
อยู่ต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ที่ตนรบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ โดยจะแสดงดว้ยตนเองหรอืให้มี
การรบัรองของนายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่กไ็ด้ 



เล่ม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๕๖ ง                 ราชกจิจานุเบกษา          ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ 

 
 ในกรณีที่ผู้มสีทิธไิด้รบัเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุไม่ได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการด ารงชวีติอยู่ของผู้สูงอายุดงักล่าว จากฐานขอ้มูลทะเบยีน
ราษฎร หรอืหลกัฐานอื่นทีม่สีามารถตรวจสอบได ้
 

หมวด ๔ 
งบประมาณและวธิกีารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

 
 

  ข้อ ๑๑ การตัง้งบประมาณและวิธีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ด าเนินการตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 
  ขอ้ ๑๒ การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุใหจ้่ายในอตัราเดอืนละหา้รอ้ยบาท หรอืตามมติ
คณะรฐัมนตร ี
  ขอ้ ๑๓ การจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายุให้แก่ผูม้สีทิธติามระเบยีบนี้ ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงนิสด หรอืโอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผู้มสีทิธไิด้รบัเบี้ยยงัชพี
ผูส้งูอาย ุหรอืในนามบุคคลทีร่บัมอบอ านาจเป็นหนังสอืจากผูม้สีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุเป็น
รายเดอืนภายในวนัที ่10 ของทุกเดอืน 
  ในการจ่ายเงนิให้แก่ผู้รบัมอบอ านาจต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าเป็นบุคคลเดยีวกบัผู้ที่
ไดร้บัมอบอ านาจและตอ้งไดร้บัการยนืยนัว่าผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายยุงัมชีวีติอยู่ 
  การโอนเงนิเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดหรอืตามทีต่กลงกนัอยา่งเป็นอื่น 
 

หมวด ๕ 
การสิน้สุดการไดร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

 
 

  ข้อ ๑๔ สิทธิของผู้ได้ร ับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้สิ้นสุดลงในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ขาดคุณสมบตัติามขอ้ ๖ 
  (๓) แจง้สละสทิธกิารขอรบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุเป็นหนังสอืต่อองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ทีต่นมสีทิธไิดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 



เล่ม ๑๒๖ ตอนพเิศษ ๑๕๖ ง                 ราชกจิจานุเบกษา        ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๒ 
 

 
  การณีสิทธไิด้รบัเงนิเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุดงักล่าวสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บรหิาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ๆ สัง่ระงบัการจ่ายเงนิเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุส าหรบับุคคลดงักล่าว
ทนัท ี
  ขอ้ ๑๕ กรณีผูร้บัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุตาย ให้นายทะเบยีนอ าเภอ หรอืนายทะเบยีน
ทอ้งถิน่แจง้การตายต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีผู่ต้ายมชีื่อในทะเบยีนภายในเจด็วนันับแต่
วนัทีน่ายทะเบยีนอ าเภอ หรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ได้รบัแจง้การตายและใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผู้ตายมชีื่อในทะเบียนนัน้ แจ้งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงนิเบี้ยยงัชีพ
ผูส้งูอายตุามขอ้ ๘ ต่อไป 
  ขอ้ ๑๖ ภายใต้บงัคบัขอ้ ๘ กรณีผู้รบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุขาดคุณสมบตัติามขอ้ ๑๔
(๒) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ปิดประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านักงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ หรอืสถานทีท่ีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนดเป็นเวลาไมน้่อยกว่าสบิหา้วนั 
  หากไม่มีผู้ค ัดค้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติต่อ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อสัง่ถอนรายชื่อ และระงบัการจา่ยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายทุนัท ี
  ในกรณทีีม่กีารคดัคา้นใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิใหช้ดัเจนแล้
รายงานผูบ้รหิารทอ้งถิน่เพื่อพจิารณาด าเนินการตามสมควรแก่กรณต่ีอไป 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

  ขอ้ ๑๗ ระเบยีบนี้มใิห้กระทบต่อสทิธขิองผู้สูงอายุตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงนิสงเคราะห์เพื่อการยงัชพีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ระเบยีบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตวิ่าด้วยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าผู้สู งอายุดังกล่าวเป็นผู้ได้
ลงทะเบยีนและยืน่ค าขอรบัเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายตุามระเบยีบนี้แลว้ 
 
 
         ประกาศ ณ วนัที ่๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                                                                    บุญจง  วงศไ์ตรรตัน์ 
                   รฐัมนตรชี่วยว่าการฯ ปฏบิตัริาชการแทน 
              รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ง 

 
แบบสมัภาษณ์ 

(ส าหรบัผูเ้ขา้รบัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ) การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 
 

แบบสมัภาษณ์ 
(บุคลากรผูป้ฎบิตังิานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ) การประเมนิโครงการเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์ (ส ำหรับผู้ เข้ำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ) 
เร่ือง   กำรประเมินโครงกำรเบีย้ยังชีพผู้ สูงอำยุ : ศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิแทน 
จงัหวดันครนำยก 

แบบสมัภำษณ์นี ้เป็นสว่นหนึง่ของกำรศกึษำวิจยัของนิสิตปริญญำโทรัฐประศำสนศำสตร์ 
ภำควิชำรัฐศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสำนมิตร) โดย
แบบสอบถำมแบง่ออกเป็น 3 สว่นคือ 

1. ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสมัภำษณ์ 
2. ค ำถำมเก่ียวกบักำรประเมินโครงกำรเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำย ุ : ศึกษำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลโพธ์ิแทน จงัหวดันครนำยก 
3. เป็นค ำถำมเก่ียวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงพัฒนำ 

ปรับปรุง แก้ไข เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยใุห้เหมำะสมมำกยิ่งขึน้ 
ส่วนที่ 1       ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถำนภำพผู้ตอบแบบสมัภำษณ์ 
ค าชีแ้จง       โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน (    )  ท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของทำ่นมำกท่ีสดุ 
 ช่ือ – นำมสก.ุ............................................................................................................. 
 ท่ีอ............................................................................................................................. 

1. เพศ    (   ) ชำย               (   ) หญิง 
2. อำย.ุ.............................................ปี 
3. สถำนภำพสมรส 

(   )  โสด  (   )  หม้ำย 
(   )  อยูก่บัคูส่มรส (   )  หยำ่ร้ำง 
(   )  อ่ืนๆ ระบ.ุ.............................................. 

4. ระดบักำรศกึษำ 
 (   )  ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ   (   )  ประถมศกึษำ 
 (   )  มธัยมศกึษำตอนต้น     (   )  มธัยมศกึษำตอนปลำย 
 (   )  อนปุริญญำ/เทียบเทำ่  (   )  ปริญญำตรี / และสงูกว่ำปริญญำตรี 
5. กำรท ำงำน (อำชีพ) 

(   ) 1. ไมไ่ด้ท ำงำน   (   ) 2. ท ำงำนเพ่ือหำรำยได้ 
                 (   ) 2.1 รับจ้ำง (   ) 2.2 เกษตรกร 

          (   ) 2.3 ค้ำขำย (   ) 2.4 ท ำงำนบ้ำน 
                     (   ) 2.5 อ่ืนๆ ระบ.ุ................................... 
 



      6.   รำยได้ประจ ำของทำ่นมำจำกแหลง่ใดบ้ำง 
  (   ) 1. เงินเดือนประจ ำ   (   ) 2. คำ่จ้ำง 
  (   ) 3. ลกูหลำนให้   (   ) 4. เพ่ือนบ้ำนให้ 
  (   ) 5. ปลกูพืชเลีย้งสตัว์   (   ) 6. อ่ืนๆ ระบ.ุ.............................
  

      7. ทำ่นมีรำยได้เฉล่ียตอ่เดือนประมำณ.........................................................................บำท 
      8. ทำ่นได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยมุำเป็นระยะเวลำ...............................................................ปี 
      9. รำยได้ทัง้หมดและเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุำ่นน ำมำเป็นคำ่ใช้จำ่ยในเร่ืองตอ่ไปนีอ้ย่ำงไร 
  (   ) 1. คำ่อำหำรและกบัข้ำว ประมำณเดือนละ..........................................บำท 
  (   ) 2. คำ่รักษำพยำบำล ประมำณเดือนละ...............................................บำท 
  (   ) 3. คำ่ท ำบญุ ประมำณเดือนละ...........................................................บำท 
  (   ) 4. คำ่พำหนะเดนิทำง ประมำณเดือนละ..............................................บำท 
  (   ) 5. ให้หลำน ประมำณเดือนละ.............................................................บำท 
  (   ) 6. ประกอบอำชีพ เชน่ซือ้ปุ๋ ย เมล็ดพนัธุ์พืช ประมำณเดือนละ................บำท 
  (   ) 7. อืนๆ ระบ.ุ.............................................................................. 
ส่วนที่ 2      ค ำถำมเก่ียวกบักำรประเมินโครงกำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุ: ศกึษำองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลโพธ์ิแทนจงัหวดันครนำยก                   

ค าชีแ้จง      โปรดตอบค ำถำมตอ่ไปนี ้ตำมควำมคิดของผู้สงูอำยุ 
1. ตำมนโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ผู้สงูอำยมีุควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเองได้อยำ่ง
เหมำะสม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
2. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยชุว่ยให้ผู้สงูอำยมีุชีวิตท่ีมีเกียรต ิเพิ่มคณุคำ่ให้กบัชีวิตมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
 



3. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ควำมเป็นอยูข่องผู้สงูอำยมีุคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้กวำ่เดมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
4.  เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยชุว่ยให้ผู้สงูอำยมีุควำมสขุกบักำรได้อยูร่่วมกนัในครอบครัว 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
5. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ผู้สงูอำยเุกิดควำมภำคภมูิใจในกำรมีสว่นร่วมกบัคนในชมุชนมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
6. หนว่ยงำนได้สนบัสนนุให้ผู้สงูอำยมีุกำรฝึกอำชีพตำมควำมสำมำรถของผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
7. มีกำรสง่เสริมให้ผู้สงูอำยไุด้ไปดกูำรประกอบอำชีพจำกแหลง่ชมุชนอ่ืนตำมท่ีผู้สงูอำยตุ้องกำร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
8. สง่เสริมกำรลดหยอ่นภำษีผู้สงูอำยใุห้กบับคุคลท่ีดแูลผู้สงูอำยมุำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 



9. หนว่ยงำนมีกำรสนบัสนนุให้ผู้สงูอำยไุด้เปิดโอกำสให้แสดงควำมสำมำรถท่ีมีควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
10. หนว่ยงำนสนบัสนนุผู้สงูอำยไุด้ถ่ำยทอดกำรสืบสำนวฒันธรรมในท้องถ่ินกบัคนรุ่นหลงัมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
11. มีกำรสง่เสริมเปิดโอกำสให้มีกำรเผยแพร่ภมูิปัญญำของผู้สงูอำยแุก่คนในชมุชน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
12. หนว่ยงำนได้แนะน ำผู้สงูอำยใุนกำรบริโภคอำหำรท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่ำงกำย                 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
13. หนว่ยงำนสนบัสนนุระบบสำธำรณสขุเพ่ือให้ผู้สงูอำยมีุควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริกำรรักษำ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
14. หนว่ยงำนได้สง่เสริมให้สมำชิกในครอบครัวรู้จกัวิธีกำรดแูลผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 



15. หนว่ยงำนมีกำรสนบัสนนุให้ผู้สงูอำยอุยู่กบัครอบครัวอยำ่งมีควำมสขุตอ่เน่ืองไปจนวำระ
สดุท้ำยของชีวิต 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
16. สง่เสริมกำรท ำกิจกรรมในชมุชนเพ่ือให้ผู้สงูอำยเุข้ำมำแนะน ำกำรจดังำนประเพณี เชน่ 
ประเพณีวนัสงกรำนต์ ประเพณีเข้ำพรรษำ ฯลฯ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
17. เปิดโอกำสให้ผู้สงูอำยไุด้สอนแนวทำงกำรอยูร่่วมกนั กำรพึง่พำอำศยักนั กำรสร้ำงสมัพนัธภำพ
ท่ีดีตอ่กนัในชมุชน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
18. อ ำนำจในกำรอนมุตัสิัง่กำร ภำยในหนว่ยงำนมีเพียงคนเดียวท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำในกำรจำ่ย
เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
19. หนว่ยงำนมีกำรจดัสรรเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยไุด้ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
อยำ่งเหมำะสม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 



20. ในกำรคดัเลือกผู้สงูอำยหุนว่ยงำนได้พิจำรณำดแูลให้ควำมชว่ยเหลืออย่ำงทัว่ถึง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
21. หนว่ยงำนท่ีผู้สงูอำยรัุบเบีย้ยงัชีพได้ให้กำรสนบัสนนุผู้สงูอำยใุนชมุชนอยำ่งเสมอภำคเทำ่เทียม
กนัอย่ำงทัว่ถึง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
22. กำรขึน้ทะเบียนผู้สงูอำยใุหมใ่นแตล่ะครัง้หนว่ยงำนไม่ได้ยดึหลกัเกณฑ์ตำมสว่นกลำงก ำหนด
ไว้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
23. กำรแจ้งผู้ มีสิทธ์ิรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุกำรส ำรองผู้สงูอำยหุนว่ยงำนจะเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำร
ให้กบัคนในชมุชนทรำบเป็นไปนโยบำยส่วนกลำงก ำหนดไว้อยำ่งชดัเจน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
24. หนว่ยงำนได้น ำนโยบำยเร่งดว่นของรัฐมำสนบัสนนุเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
 
 



25. หนว่ยงำนมีกำรแจ้งก ำหนดกำร ในกำรเข้ำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยอุย่ำงชดัเจน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
26. เจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สงูอำยใุนกำรกรอกเอกสำรกำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
27. ผู้น ำในท้องถ่ินมีกำรสนบัสนนุนโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยอุยำ่งเตม็ท่ี เชน่ นโยบำยกำรหำเสียง
เลือกตัง้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
28. กำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยใุนแตล่ะครัง้ผู้สงูอำยไุด้รับเตม็จ ำนวนโดยไมถ่กูหกัคำ่บริกำรจำก
เจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
29. จำกนโยบำยกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยท่ีุผู้สงูอำยไุด้รับ จ ำนวน 500 บำท มีควำมเหมำะสม
กบัคำ่ใช้จำ่ยในแตล่ะเดือน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
 
 



30. ผู้สงูอำยท่ีุได้รับกำรฝึกอำชีพท ำให้มีรำยได้เพิ่มขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
31. ผู้สงูอำยมีุควำมภำคภมูิใจท่ีได้น ำภมูิควำมรู้มำสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลงัได้น ำไปพฒันำให้เกิด
ประโยชน์แก่ชมุชน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
32. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ผู้สงูอำยมีุสขุภำพอนำมยัท่ีดีขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
33. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้สมำชิกภำยในครอบครัวดแูลเอำใจใสผู่้สงูอำยมุำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
34. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ผู้สงูอำยไุด้รับควำมอบอุ่นจำกครอบครัวมำกย่ิงขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
35. ผู้สงูอำยไุด้สร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมสำมคัคี รักใคร่ปรองดอง กบัคนในชมุชนเพิ่มมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 



ส่วนที่ 3     ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหำ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรจำ่ย
สวสัดกิำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขโครงกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
ค าชีแ้จง      โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ  
                   (เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 

       1. ปัญหำท่ีทำ่นคดิว่ำเกิดจำกเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุคือปัญหำใดบ้ำง 
  (   )   เงินท่ีได้รับไมเ่พียงพอกบัคำ่ใช้จ่ำย 
  (   )   หน่วยงำนไมใ่ห้กำรสนบัสนนุอยำ่งเตม็ท่ี 
  (   )   ทำ่นไมมี่ควำมรู้เก่ียวกับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ระยะเวลำในกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพไมส่ม ่ำเสมอ 

       2. ทำ่นคิดว่ำระยะทำงเป็นอปุสรรคกบักำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยหุรือไม่ 
  (   )   เป็นอปุสรรค เพรำะบ้ำนอยูไ่กลจำกหนว่ยงำน 
  (   )   เป็นอปุสรรค เพรำะไมมี่ใครพำมำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุ
  (   )   เป็นอปุสรรค เพรำะไมมี่เวลำมำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ไมเ่ป็นอปุสรรค เพรำะบ้ำนอยูใ่กล้กบัหน่วยงำน 
  (   )   ไมเ่ป็นอปุสรรค เพรำะมีลกู / หลำนพำมำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
        3. ทำ่นต้องกำรให้หนว่ยงำนท่ีจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุเข้ำมำดแูลทำ่นในเร่ืองใดบ้ำง 
  (   )   ดแูลเร่ืองสขุภำพกำรได้รับกำรดแูลด้ำนสขุภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 
  (   )   ดแูลเร่ืองสภำพควำมเป็นอยูใ่นครอบครัว 
  (   )   ดแูลเร่ืองกำรบริโภคอำหำรท่ีมีคณุคำ่ทำงร่ำงกำย 
         4. หนว่ยงำนท่ีจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยใุห้ควำมรู้ในนโยบำยเบีย้ยงัผู้สงูอำยกุบัท่ำน 

            ในเร่ืองใดบ้ำง          
  (   )   คณุสมบตัผิู้สงูอำยท่ีุได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   กำรจำ่ยเงินสงเครำะห์สวสัดกิำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุจ ำนวน 500 บำท 
  (   )   ขัน้ตอนกำรเข้ำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ระยะเวลำของกำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
        5. ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยท่ีุท่ำนประสบอยูใ่นเร่ืองใดบ้ำง 
  (   )   มีควำมลำ่ช้ำของหนว่ยงำนในกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   เกิดควำมขดัแย้งภำยในหนว่ยงำน 
  (   )   หน่วยงำนไมใ่ห้กำรสนบัสนนุในกำรขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   หน่วยงำนไมมี่ควำมเป็นธรรม ยตุธิรรม ในกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
        6. นโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุควรมีกำรปรับปรุงในเร่ืองใดบ้ำง 



  (   )   ผู้บริหำรท้องถ่ินไมส่นบัสนนุโครงกำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุ
  (   )   ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ืองเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยตุำมควำมรู้ 
                                 ควำมสำมำรถ 
  (   )   งบท่ีมีกำรสนบัสนนุไมเ่พียงพอกบักำรขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ควำมผิดพลำดท่ีเกิดจำกหนว่ยงำนอนัเน่ืองมำจำกควำมเข้ำใจคลำดเคล่ือน 
  (   )   กำรประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกบัผู้สงูอำยุ 
        7. ตำมนโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุในกำรเข้ำรับเบีย้ยงัชีพ ควรเป็นอย่ำงไร 
  (   )   ผู้สงูอำยเุข้ำรับเบีย้ยงัชีพด้วยตวัเอง 
  (   )   เจ้ำหน้ำท่ีน ำมำมอบให้เอง 
  (   )   มอบให้ บตุร หลำนไปรับแทน 
  (   )   ผำ่นบญัชีธนำคำรของผู้สงูอำยุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์ (ส ำหรับบคุลำกรผู้ปฎิบตังิำนเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย)ุ 
เร่ือง   กำรประเมินโครงกำรเบีย้ยังชีพผู้ สูงอำยุ : ศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธ์ิแทน 
จงัหวดันครนำยก 

แบบสมัภำษณ์นี ้เป็นสว่นหนึง่ของกำรศกึษำวิจยัของนิสิตปริญญำโทรัฐประศำสนศำสตร์ 
ภำควิชำรัฐศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสำนมิตร) โดย
แบบสอบถำมแบง่ออกเป็น 3 สว่นคือ 

1. ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสมัภำษณ์ 
2. ค ำถำมเก่ียวกบักำรประเมินโครงกำรเบีย้ยงัชีพผู้สูงอำย ุ : ศึกษำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลโพธ์ิแทน จงัหวดันครนำยก 
3. เป็นค ำถำมเก่ียวกับควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปเป็นแนวทำงพัฒนำ 

ปรับปรุง แก้ไข เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยใุห้เหมำะสมมำกยิ่งขึน้ 
ส่วนที่ 1       ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถำนภำพผู้ตอบแบบสมัภำษณ์ 
ค าชีแ้จง       โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงใน (    )  ท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงของทำ่นมำกท่ีสดุ 
 ช่ือ – นำมสก.ุ............................................................................................................. 
 ท่ีอยู.่......................................................................................................................... 

1. เพศ    (   ) ชำย               (   ) หญิง 
2. อำย.ุ.......................................................ปี 
3. สถำนภำพสมรส 

(   ) โสด     (   ) หม้ำย 
(   ) อยู่กบัคูส่มรส   (   ) หยำ่ร้ำง 
(   ) แยกกนัอยู่    (   ) อ่ืนๆ ระบ.ุ......................................... 

      4.   ระดบักำรศกึษำ        
(   ) มธัยมศกึษำตอนต้น   (   ) มธัยมศกึษำตอนปลำย 

 (   ) อนปุริญญำ/เทียบเท่ำ  (   ) ปริญญำตรี                    
 (   ) ปริญญำโท    (   ) สงูกวำ่ปริญญำโท 

      5.   ต ำแหนง่ 
 (   )  ระดบัผู้บริหำร  
 (   )  ระดบัปฏิบตักิำร 

      6.   ลกัษณะกำรมีสว่นร่วมในโครงกำร 
(   ) ระดบัหมูบ้่ำน 
(   ) ระดบัท้องถ่ิน 



7.   ประสบกำรณ์ท ำงำนในชมุชน (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 
(   ) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(   ) รองนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
(   ) สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
(   ) ก ำนนั 
(   ) ผู้ใหญ่บ้ำน 
(   ) อ่ืนๆ ระบ.ุ........................................................................................................... 

8.   อำยรุำชกำร.................................................................ปี 
9.   ประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ....................ปี………………………...เดือน 

    10.   อตัรำเงินเดือน…………………………..........................บำท 
 
ส่วนที่ 2      ค ำถำมเก่ียวกบักำรประเมินโครงกำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุ: ศกึษำองค์กำรบริหำรสว่น
ต ำบลโพธ์ิแทนจงัหวดันครนำยก                   

ค าชีแ้จง      โปรดตอบค ำถำมตอ่ไปนี ้ตำมควำมคิดของบคุลำกร 
1. ตำมนโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ผู้สงูอำยมีุควำมสำมำรถในกำรพึง่พำตนเองได้อยำ่ง
เหมำะสม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
2. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยชุว่ยให้ผู้สงูอำยมีุชีวิตท่ีมีเกียรต ิเพิ่มคณุคำ่ให้กบัชีวิตมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
3. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ควำมเป็นอยูข่องผู้สงูอำยมีุคณุภำพชีวิตท่ีดีขึน้กวำ่เดมิ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 



4.  เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยชุว่ยให้ผู้สงูอำยมีุควำมสขุกบักำรได้อยูร่่วมกนัในครอบครัว 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
5. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ผู้สงูอำยเุกิดควำมภำคภมูิใจในกำรมีสว่นร่วมกบัคนในชุมชนมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
6. หนว่ยงำนได้สนบัสนนุให้ผู้สงูอำยมีุกำรฝึกอำชีพตำมควำมสำมำรถของผู้สงูอำย ุ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
7. มีกำรสง่เสริมให้ผู้สงูอำยไุด้ไปดกูำรประกอบอำชีพจำกแหล่งชมุชนอ่ืนตำมท่ีผู้สงูอำยตุ้องกำร 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
8. สง่เสริมกำรลดหยอ่นภำษีผู้สงูอำยใุห้กบับคุคลท่ีดแูลผู้สงูอำยมุำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
9. หนว่ยงำนมีกำรสนบัสนนุให้ผู้สงูอำยไุด้เปิดโอกำสให้แสดงควำมสำมำรถท่ีมีควำมช ำนำญ
เฉพำะด้ำน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 



10. หนว่ยงำนสนบัสนนุผู้สงูอำยไุด้ถ่ำยทอดกำรสืบสำนวฒันธรรมในท้องถ่ินกบัคนรุ่นหลงัมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
11. มีกำรสง่เสริมเปิดโอกำสให้มีกำรเผยแพร่ภมูิปัญญำของผู้สงูอำยแุก่คนในชมุชน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
12. หนว่ยงำนได้แนะน ำผู้สงูอำยใุนกำรบริโภคอำหำรท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่ำงกำย                 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
13. หนว่ยงำนสนบัสนนุระบบสำธำรณสขุเพ่ือให้ผู้สงูอำยมีุควำมสะดวกในกำรเข้ำรับบริกำรรักษำ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
14. หนว่ยงำนได้สง่เสริมให้สมำชิกในครอบครัวรู้จกัวิธีกำรดแูลผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
15. หนว่ยงำนมีกำรสนบัสนนุให้ผู้สงูอำยอุยู่กบัครอบครัวอยำ่งมีควำมสขุตอ่เน่ืองไปจนวำระ
สดุท้ำยของชีวิต 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 



16. สง่เสริมกำรท ำกิจกรรมในชมุชนเพ่ือให้ผู้สงูอำยเุข้ำมำแนะน ำกำรจดังำนประเพณี เชน่ 
ประเพณีวนัสงกรำนต์ ประเพณีเข้ำพรรษำ ฯลฯ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
17. เปิดโอกำสให้ผู้สงูอำยไุด้สอนแนวทำงกำรอยูร่่วมกนั กำรพึง่พำอำศยักนั กำรสร้ำงสมัพนัธภำพ
ท่ีดีตอ่กนัในชมุชน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
18. อ ำนำจในกำรอนมุตัสิัง่กำร ภำยในหนว่ยงำนมีเพียงคนเดียวท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำในกำรจำ่ย
เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
19. หนว่ยงำนมีกำรจดัสรรเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยไุด้ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถได้
อยำ่งเหมำะสม 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
20. ในกำรคดัเลือกผู้สงูอำยหุนว่ยงำนได้พิจำรณำดแูลให้ควำมชว่ยเหลืออย่ำงทัว่ถึง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 



21. หนว่ยงำนให้กำรสนบัสนนุผู้สงูอำยใุนชมุชนอยำ่งเสมอภำคเทำ่เทียมกนัอยำ่งทัว่ถึง 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
22. กำรขึน้ทะเบียนผู้สงูอำยใุหมใ่นแตล่ะครัง้หนว่ยงำนไม่ได้ยดึหลกัเกณฑ์ตำมสว่นกลำงก ำหนด
ไว้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
23. กำรแจ้งผู้ มีสิทธ์ิรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุกำรส ำรองผู้สงูอำยหุนว่ยงำนจะเผยแพร่ข้อมลูขำ่วสำร
ให้กบัคนในชมุชนทรำบเป็นไปตำมนโยบำยสว่นกลำงก ำหนดไว้อยำ่งชดัเจน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
24. หนว่ยงำนได้น ำนโยบำยเร่งดว่นของรัฐมำสนบัสนนุเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
25. หนว่ยงำนมีกำรแจ้งก ำหนดกำร ในกำรเข้ำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยอุย่ำงชดัเจน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



26. เจ้ำหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้สงูอำยใุนกำรกรอกเอกสำรกำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
27. ผู้น ำในท้องถ่ินมีกำรสนบัสนนุนโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยอุยำ่งเตม็ท่ี เชน่ นโยบำยกำรหำเสียง
เลือกตัง้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................…………………………………………………………………..
28. กำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยใุนแตล่ะครัง้ผู้สงูอำยไุด้รับเตม็จ ำนวนโดยไมถ่กูหกัคำ่บริกำรจำก
เจ้ำหน้ำท่ีในหนว่ยงำน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................…………………………………………………………………..
29. จำกนโยบำยกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยท่ีุผู้สงูอำยไุด้รับ จ ำนวน 500 บำท มีควำมเหมำะสม
กบัคำ่ใช้จำ่ยในแตล่ะเดือน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
30. ผู้สงูอำยท่ีุได้รับกำรฝึกอำชีพท ำให้มีรำยได้เพิ่มขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
 
 



31. ผู้สงูอำยมีุควำมภำคภมูิใจท่ีได้น ำภมูิควำมรู้มำสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลงัได้น ำไปพฒันำให้เกิด
ประโยชน์แก่ชมุชน 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
32. เบีย้ยงัชีพชว่ยให้ผู้สงูอำยมีุสขุภำพอนำมยัท่ีดีขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
33. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้สมำชิกในครอบครัวดแูลเอำใจใสผู่้สงูอำยมุำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
34. เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยทุ ำให้ผู้สงูอำยไุด้รับควำมอบอุ่นจำกครอบครัวมำกย่ิงขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
35. ผู้สงูอำยไุด้สร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมสำมคัคี รักใคร่ปรองดอง กบัคนในชมุชนเพิ่มมำกขึน้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………….. 
..................................................………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3     ควำมคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหำ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรและกำรจำ่ย
สวสัดกิำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขโครงกำรให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
ค าชีแ้จง      โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงในชอ่งท่ีตรงกบัควำมคิดเห็นของทำ่นมำกท่ีสดุ  
                   (เลือกตอบได้มำกกวำ่ 1 ข้อ) 

       1. ปัญหำท่ีทำ่นคดิว่ำเกิดจำกเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุคือปัญหำใดบ้ำง 
  (   )   เงินท่ีได้รับไมเ่พียงพอกบัคำ่ใช้จ่ำย 
  (   )   หน่วยงำนไมใ่ห้กำรสนบัสนนุอยำ่งเตม็ท่ี 
  (   )   ทำ่นไมมี่ควำมรู้เก่ียวกบัเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ระยะเวลำในกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพไมส่ม ่ำเสมอ 

       2. ทำ่นคิดว่ำระยะทำงเป็นอปุสรรคกบักำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยหุรือไม่ 
  (   )   เป็นอปุสรรค เพรำะบ้ำนอยูไ่กลจำกหนว่ยงำน 
  (   )   เป็นอปุสรรค เพรำะไมมี่ใครพำมำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   เป็นอปุสรรค เพรำะไมมี่เวลำมำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ไมเ่ป็นอปุสรรค เพรำะบ้ำนอยูใ่กล้กบัหน่วยงำน 
  (   )   ไมเ่ป็นอปุสรรค เพรำะมีลกู / หลำนพำมำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
        3. ทำ่นต้องกำรให้หนว่ยงำนท่ีจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยเุข้ำมำดแูลทำ่นในเร่ืองใดบ้ำง 
  (   )   ดแูลเร่ืองสขุภำพกำรได้รับกำรดแูลด้ำนสขุภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ 
  (   )   ดแูลเร่ืองสภำพควำมเป็นอยูใ่นครอบครัว 
  (   )   ดแูลเร่ืองกำรบริโภคอำหำรท่ีมีคณุคำ่ทำงร่ำงกำย 

              4. หนว่ยงำนท่ีจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยใุห้ควำมรู้ในนโยบำยเบีย้ยงัผู้สงูอำยกุับทำ่นใน 
                        เร่ืองใดบ้ำง 
  (   )   คณุสมบตัผิู้สงูอำยท่ีุได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   กำรจำ่ยเงินสงเครำะห์สวสัดกิำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุจ ำนวน 500 บำท 
  (   )   ขัน้ตอนกำรเข้ำรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ระยะเวลำของกำรรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
        5. ปัญหำท่ีเกิดจำกกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยท่ีุท่ำนประสบอยูใ่นเร่ืองใดบ้ำง 
  (   )   มีควำมลำ่ช้ำของหนว่ยงำนในกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   เกิดควำมขดัแย้งภำยในหนว่ยงำน 
  (   )   หน่วยงำนไมใ่ห้กำรสนบัสนนุในกำรขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   หน่วยงำนไมมี่ควำมเป็นธรรม ยตุธิรรม ในกำรจำ่ยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
 



        6. นโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุควรมีกำรปรับปรุงในเร่ืองใดบ้ำง 
  (   )   ผู้บริหำรท้องถ่ินไมส่นบัสนนุโครงกำรเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบดแูลเร่ืองเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยตุำมควำมรู้ 
                                 ควำมสำมำรถ 
  (   )   งบท่ีมีกำรสนบัสนนุไมเ่พียงพอกบักำรขอรับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำยุ 
  (   )   ควำมผิดพลำดท่ีเกิดจำกหนว่ยงำนอนัเน่ืองมำจำกควำมเข้ำใจคลำดเคล่ือน 
  (   )   กำรประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกบัผู้สงูอำยุ 
        7. ตำมนโยบำยเบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย ุในกำรเข้ำรับเบีย้ยงัชีพ ควรเป็นอย่ำงไร 
  (   )   ผู้สงูอำยเุข้ำรับเบีย้ยงัชีพด้วยตวัเอง 
  (   )   เจ้ำหน้ำท่ีน ำมำมอบให้เอง 
  (   )   มอบให้ บตุร หลำนไปรับแทน 
                         (   )   ผำ่นบญัชีธนำคำรของผู้สงูอำยุ 
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