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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 ประชากรที่ศึกษาเป็นบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน    
116 คน และประชาชนในเขตนครสวรรค์จากการสุ่มตัวอย่าง จํานวน779 คนรวมท้ังสิ้น 895        
กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษามีดังน้ีคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ มีประสิทธิผลใน
การดําเนินงานโดยรวมค่อนข้างสูง โดยประชาชนสามารถแยกแยะผลงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ได้เกิดประโยชน์และตรงตามความต้องการของประชาชนในระดับที่สูง 
ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจในการจัดการด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ในระดับหน่ึง แต่ยังมีความพึงพอใจน้อยในเรื่องความล่าช้าในการ
แก้ไขปัญหา 
 ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการจัดการเบี้ยยังชีพ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และนโยบายการบริหารงานเบี้ยยังชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับประสิทธิผล              
ในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์  
 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล การดําเนินงานจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ น้ันมีน้อย ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ได้สะท้อน
ปัญหาที่เกิดจากการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ดังน้ี 1) การ
ให้บริการและการประชาสัมพันธ์น้ันยังไม่ค่อยทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 2) บางโครงการที่สร้างความเดือดร้อน
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ให้กับประชาชนพอสมควร 3) การดําเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างค่อนข้างล่าช้า รวมท้ังใน
บางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขภายหลังการร้องเรียน 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to study the operational effectiveness of 
The Nakornsawan Provincial Local government in managing the elderly cash 
allowance; 2) to analyze the factors relating to the operational effectiveness of The 
Nakornsawan Provincial Local government in managing the elderly cash allowance; 
and 3) to study the problems and obstacles in operational of Nakornsawan Provincial 
Local government in managing the elderly cash allowance. 
 The methods used in this study are questionnaires distributed to 779 local 
people and 116 officers in The Nakornsawan Provincial Local government.  
 The finding of this research were as follows: The total number is 895 
samples. The Nakornsawan Provincial Local government had overall effectiveness at 
high level. Most of the people of Nakornsawan province could distinguish between 
The Nakornsawan Provincial Local government and other organizations’ work and 
successfully responded to the peoples’ requirements at high level. Most all of the 
local people’s satisfaction in each project operational of The Nakornsawan Provincial 
Local government in managing the elderly cash allowance was at moderate level, 
While the delay of problem solving was at low level.  
 The factors positively relating to the operational effectiveness in managing 
the elderly cash allowance were organization structure, organization environment, 
employee characteristic and policy administration. 
 There were problems and obstacles in operational of The Nakornsawan 
Provincial Local government. The problems expressed by local people in the 
operational of The Nakornsawan Provincial Local government were 1) Lack of service 
and public relation in some area, 2) Some projects cased a trouble to local people 
and 3) a delay in the problem solving process. 
 
คําสําคัญ   
 ประสิทธิผล    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เบ้ียยังชีพ     ผู้สูงอายุ 
 
ความสาํคญัของปัญหา 
 ปัจจุบัน รัฐบาลได้กําหนดให้การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น
ยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการจัดทําแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ   
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ไว้แล้ว การที่รัฐ ต้องกําหนดแผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่างเป็น
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ทางการน้ัน เป็นเพราะการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศ แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า ประเทศไทยกําลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ของประชากรสูงอายุ (อายุ 
60 ปีและมากกว่า) การประมาณการเพ่ิมขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยองค์การสหประชาชาติ
ระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2593 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรไทยทั้งหมดในปี 
พ.ศ. 2523 ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2533 และเพ่ิมขึ้น
เป็นประมาณร้อยละ 770 ในปี พ.ศ. 2593 
 โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุได้เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 ในระยะแรกอยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์ จัดสรรให้ผู้สูงอายุทุกจังหวัด หมู่บ้านละ 3-5 คน คนละ 200 บาท
ต่อเดือน ต่อมาบริการเบ้ียยังชีพได้ขยายกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ โดยในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพ่ิมเติมอีก 100 บาท เป็น 300 บาท ต่อคนต่อเดือน 
ระยะแรกของการดําเนินการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งได้มอบหมาย
ให้สํานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน เมื่อ   
กรมประชาสงเคราะห์ได้เข้าไปรวมอยู่ในสังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในปี พ.ศ. 2536 
ส่งผลให้การบริการดังกล่าวถูกโอนงานไปให้แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นผู้ดูแลร่วมกับ               
กรมประชาสงเคราะห์ 

 การถ่ายโอนภารกิจการจัดการเบ้ียยังชีพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวคิดและ
หลักการพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการโดยท้องถิ่น โดยต้องการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นจัดการปัญหาของ
ตนเอง แต่ในกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้น พบปัญหาและอุปสรรคภายใต้การดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ หลายด้าน  
 แม้ว่าจังหวัดนครสวรรค์จะมีความพร้อมระดับหน่ึงในการดําเนินงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
แต่ในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังพบปัญหาในการดําเนินงาน
ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระดับแตกต่าง
กัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความตระหนักถึงความสําคัญด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของผู้บริหารโครงการ รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนบุคลากร และความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เป็นต้น แม้มี
องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลบางแห่งสามารถจัดสรรเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่รอ
ขึ้นทะเบียนได้ โดยไม่ต้องพ่ึงงบประมาณจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวจากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ นอกจากเป็นการวัดประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพแล้ว 
ยังเป็นการแสวงหาคําตอบถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ที่มุ่งสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาวต่อไปด้วย โดยจะใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็น
ภูมิลําเนาของผู้ศึกษา และเห็นว่ามีความหลากหลายทางสังคม เช่นการประกอบอาชีพ และการศึกษา 
นอกจากน้ียังมีความแตกต่างของสังคมชนบทและสังคมเมืองในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งผล
การศึกษาวิจัยที่ได้รับ คงจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี 
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โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 1. ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ                    
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ คืออะไร 
 3. สิ่งใดคือปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์  
วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ นักการเมืองท้องถิ่น           
ที่เข้ามาบริหารจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 2) ข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับ             
การจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และ 3) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) นักการเมืองท้องถิ่น            
2) ข้าราชการท้องถิ่น และ 3) ผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพ 
 เน่ืองจากประชากรในกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 มีจํานวนน้อยจึงทําการศึกษาทั้งประชากร
โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพจะสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane            
ผลจากการสุ่มตัวอย่างจํานวนผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 24 แห่ง จากสูตรของ 
Yamane ได้ผู้สูงอายุ รวม 779 ราย แห่งละ 32 ราย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 
3 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบ ได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

 3.  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 ศึกษาเอกสาร ตํารา หลักเกณฑ์และวิธีการสร้างเครื่องมือ จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  สร้างเครื่องมือ               
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เพ่ือศึกษาประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เสนอให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ นําเคร่ืองมือให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา และ
นํามาปรับปรุงแก้ไขตามผู้เช่ียวชาญ  แล้วนําเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ กับกลุ่ม
ประชากรท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง หาความเช่ือมั่น โดยพิจารณาจากความเข้าใจใน
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการทดสอบหาความเช่ือมั่น แล้วนําข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอล (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ปรับปรุงให้ถูกต้อง
และเหมาะสม แล้วจัดพิมพ์เครื่องมือเพ่ือนําไปใช้ 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 4.1 นําแบบสอบถามไปประสานงานกับนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นที่
รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และผู้เข้ารับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
 4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามโดยผู้วิจัยนําไปส่งและรับด้วยตนเอง 
แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สําหรับ
อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล และข้อมูลเก่ียวกับการวิเคราะห์ประสิทธิผลเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 
 5.3 สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติ            
t-test สถิติ ANOVA  และ Regression  
 
ผลการวิจัย 
    1. สมมุติฐานที่ 1 การจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค์มีประสิทธิผลสูง จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า โครงสร้างขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงาน                   
ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                     
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ 1 ที่ว่า โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลมีประสิทธิผลสูง 
 2. สมมุติฐานที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ 
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ 
แตกต่างกันจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลของบุคลากรที่มี ช่วงอายุ การศึกษา 
ตําแหน่ง อายุราชการ และประสบการณ์การทํางาน เงินเดือน มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการ
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บริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 2 ทดสอบเป็นรายคู่ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นว่า  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2 ที่ต้ังไว้ 
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มี เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลาที่ได้รับเบ้ียยังชีพ หน่วยงานที่เข้ารับเบ้ียยังชีพ มีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงาน
ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ี 2 
ทดสอบเป็นรายคู่ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นว่า เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 2 ที่ต้ังไว้ 
 3. สมมุติฐานที่ 3 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่เข้ารับ
เ บ้ียยังชีพมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
การทดสอบสมมุติฐานพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ีย
ยังชีพมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในด้านนโยบายการบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสิทธิผลของการจัดการเบี้ยยังชีพ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ 3   
 4. สมมุติฐานที่ 4 โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นโยบายการบริหารงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สภาพแวดล้อมใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (Y) คือ ปัจจัยด้านด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(X1) ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (X2) ด้านนโยบายการบริหารจัดการ
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (X3) และ ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (X4) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 น้ี 
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ (Y) ได้ร้อยละ 80.70 ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. อภิปรายผลเก่ียวข้องกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
  การอภิปรายความคิดเห็น ผู้วิจัยได้นํามาอภิปราย คือ เห็นด้วยมากที่สุด  และเห็นด้วย
น้อยที่สุด โดยจําแนกได้ดังน้ี 
  1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเบ้ียยังชีพ 
    1.1.1 ด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นของด้านโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า บุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากท้ัง 5 ข้อ คือ มีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับผู้สูงอายุและประชาคม
หมู่บ้าน อธิบายได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
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ภาคเอกชน รวมท้ังมีการติดต่อกับประชาคมหมู่บ้าน และติดต่อกับผู้สูงอายุและประชาชนในพ้ืนที่
โดยตรงเพ่ือการขอความร่วมมือและแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเบ้ียยังชีพให้ทราบถึง
ระเบียบการด้านเบ้ียยังชีพ และเพ่ือรับทราบความต้องการของประชาชน  ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
ให้ผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อธิบายได้ว่า ในการปฏิบัติงานด้านเบ้ีย   
ยังชีพผู้สูงอายุจะมีการแบ่งอํานาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้
บุคลากรรับผิดชอบ บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน จะรับทราบถึงสภาพปัญหา หรือรับทราบความต้องการ
ของผู้สูงอายุ เมื่อรับทราบปัญหา จึงนํามาเสนอแนวทางการแก้ไข ทําให้เกิดการส่วนร่วมในการทํางาน 
เมื่อผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น จึงร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา   
   1.1.2 ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นของ
ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่า บุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ข้อ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานเป็นอย่างดี อธิบายได้ว่าผู้บังคับบัญชาได้
มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพราะ
บางปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ถ้ามีการตัดสินใจช้า และไม่รีบดําเนินการแก้ไข                  
จะส่งผลต่อการดําเนินงานในระยะยาว มีความคล่องตัวในการอนุมัติเงินประจํางวดเพ่ือเบิกจ่าย               
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ อธิบายได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องมีการดําเนินงานที่รวดเร็ว มีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้บังคับบัญชา มีอํานาจ สั่งการ อนุมัติ ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
โดยไม่รอช้า เพ่ือรับผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุพึงได้ 
   1.1.3 ด้านนโยบายการบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นด้านนโยบาย             
การบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า บุคคลมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 3 ข้อ คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านเบ้ียยังชีพให้
ผู้สูงอายุได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบข่าวสาร หรือรับทราบสิทธิประโยชน์ที่พึง
ได้จากรัฐ วัตถุประสงค์ในการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คือเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตาม
ควรอัตภาพ ดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ที่พึงมี การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุเพ่ือ
เข้ารับเบ้ียยังชีพมีความโปร่งใส อธิบายได้ว่าการคัดเลือกผู้สูงอายุมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน 
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ซึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างคัด ไม่มีการ     
เอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะมีสิทธิเข้ารับเบ้ียยังชีพตาม
ระเบียบที่กําหนด 
   1.1.4 ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความคิดเห็นด้าน
สภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า
บุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5  ข้อ คือ ภายในหน่วยงานมีการให้รางวัลพิเศษ
เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและลงโทษเม่ือกระทําผิดตามความเหมาะสม อธิบายได้ว่า เพ่ือ
สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน จึงได้มีการให้รางวัล เพ่ือเพ่ิม
แรงจูงใจในการทํางาน สําหรับบุคลากรท่ีต้ังใจปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็มีการลงโทษบุคลกรที่
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ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎกติกา ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยากาศการทํางานมี
การปรึกษาหารือก่อนทํางานมีความเป็นกันเองระหว่างผู้ร่วมงานและหน่วยงานของมีการเปิดโอกาส
ในการพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถานที่ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน สถานที่ไม่คับแคบ ไม่แออัด ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ และเสริมสร้างความสุขในการ
ทํางานและ เงินเดือนที่บุคลกรได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ  
   1.1.5 ด้านประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุความคิดเห็นด้าน
ประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
พบว่าบุคคลมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 1 ข้อ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่   
ของหน่วยงานได้รับเบ้ียยังชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสํารวจ จํานวนผู้สูงอายุอยู่เสมอ            
มีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้อยู่เสมอ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากนโยบายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือทําให้ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ทําให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และพึงพอใจในการได้รับการปฏิบัติที่ดี จาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรับฟังความต้องการของผู้สูงอายุ  เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ แต่เน่ืองจากในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบัน เบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับเดือนละ 500 บาท อาจไม่มีความเหมาะสม ควรเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือจัดสรรเบ้ียยังชีพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับมากขึ้น 
  2. ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพ   
   2.1 ด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นของด้านโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพมีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท้ัง 5 ข้อ คือหน่วยงานที่ท่านรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ มีการบริหารจัดการ
งานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม หน่วยงานมีการรับฟังความต้องการจากผู้สูงอายุ เพ่ือ
ดําเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ เ พ่ือให้ผู้สูงอายุ ได้รับผลประโยชน์สูงสุด              
โดยในการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่มีการปรึกษาหารือก่อนทํางาน มีความเป็นกันเองระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
ทําให้การปฏิบัติงานมีความราบรื่น หน่วยงานมีการติดต่อแจ้งข่าวสารด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุกับท่าน
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรับทราบข่าวสาร จึงมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่
ผู้สูงอายุควรได้รับ แต่ในการดําเนินงานบางคร้ังอาจก่อให้เกิดความล่าช้าเน่ืองจากอํานาจอนุมัติ      
สั่งการมีเพียงคนเดียว ทําให้การดําเนินงานบางอย่างเกิดความล่าช้า  
   2.2 ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุความคิดเห็นของ                
การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับ
เบ้ียยังชีพมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ข้อ คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุมี
ความรู้ ความสารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความเช่ียวชาญในด้านนโยบาย จึงสามารถให้
คําแนะนํา และอธิบายรายละเอียดในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการอะลุ่มอล่วยกับผู้สูงอายุที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2554 

 

105 

พ.ศ. 2552 แต่เมื่อผู้สูงอายุประสบปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในการดําเนินงานเป็นอย่างดี ขั้นตอนการจ่ายเบ้ียยังชีพไม่ล่าช้า เน่ืองจากมีการกําหนดวันจ่าย
เบ้ียยังชีพในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน โดยวิธีโอนเข้าบัญชี หรือให้ผู้สูงอายุมารับด้วยตนเอง ตามสถานที่
หน่วยงานกําหนด 
   2.3 ด้านนโยบายการบริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นของด้านนโยบายการ
บริหารงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 2 ข้อ คือ หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดหางบประมาณ       
มาสนับสนุนเพ่ิมเติมจากงบประมาณส่วนกลาง อธิบายได้ว่า เบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับเดือนละ    
500 บาท ผู้สูงอายุเห็นว่าน้อยเกินไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการจัดหางบประมาณเองเพ่ือ
เพ่ิมงบประมาณจากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเต็มจํานวนไม่เก็บค่าบริการ 
อธิบายได้ว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เก่ียวข้องเป็นไปด้วยความซื้อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียม หรือหักเงินจากเบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์อย่างสูงที่สุด 
  2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความคิดเห็นของด้านสภาพแวดล้อม
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ารับเบ้ียยังชีพมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง 5 ข้อ คือ ความสะดวกสบายและความเพียงพอของสถานที่
รับเบ้ียยังชีพ หน่วยงาน มีการเตรียมสถานที่ไว้รองรับจํานวนผู้สูงอายุ มีการคัดเลือกสถานท่ีให้
เหมาะสม และง่ายต่อการเดินทางมารับเบ้ีย โดยจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านตัวแทนชุมชนอยู่เสมอ  
หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ อธิบายได้ว่า หน่วยงาน รับฟัง
ความคิดเห็น และความต้องการของผู้สูงอายุ และหาแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานท่ีท่านรับเบ้ียยังชีพมีภาพพจน์ที่ดี ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียช่ือเสียง เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนบรรยากาศในการทํางาน เพ่ือสร้างความใกล้ชิด และ
รับรู้สภาพปัญหา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยความเป็นกันเอง โดยเต็มใจให้บริการมีความ    
อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ 
  2.5 ด้านประสิทธิผลของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ความคิดเห็นด้านประสิทธิผล
ของการจัดการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อพบว่าบุคคลมี
ความเห็นด้วยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 1 ข้อ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน
ได้รับเบ้ียยังชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสํารวจ จํานวนผู้สูงอายุอยู่เสมอ มีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารต่างๆเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้อยู่เสมอ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับประโยชน์จากนโยบายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือทําให้ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ที่ ไ ด้รับ และพึงพอใจในการได้รับการปฏิบัติที่ ดี                
จากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรับฟังความต้องการของผู้สูงอายุ           
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ แต่เน่ืองจากใน
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เบ้ียยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับเดือนละ 500 บาท อาจไม่มีความเหมาะสม      
ควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจัดสรรเบ้ียยังชีพ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
 1. โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ
กระจายอํานาจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านโครงสร้าง ควร
มีการแบ่งอํานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนในแต่ละฝ่าย แต่ละตําแหน่งงาน หากมีส่วนที่
ต้องตัดสินใจ ก็ควรมีการประชุมหารือ เพ่ือหาข้อตกลงเพ่ือทําการตัดสินใจ โดยเน้นการบริหารงาน
และทํางานร่วมกัน   
 2. การปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ให้ความสําคัญกับพนักงานในการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือส่งเสริมให้ดึงเอาความสามารถ
ของพนักงานออกมาใช้ และควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
 3. นโยบายการบริหารจัดการเบี้ยยังชีพ การดําเนินนโยบายเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนน้ัน ควรจะพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือความเดือนร้อนของประชาชนในเรื่องที่สําคัญ
และต้องรีบดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อน  
 4. ด้านสภาพแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ควรส่งเสริมให้จัดบริการสําหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่น เช่น ลานออกกําลังกาย การนวดแผนไทย 
ห้องสมุดประชาชน และกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ  
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