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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี
มาปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบาย
โครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณีมาปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย โดยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 8 คน ผลการวิจยั พบว่า การน านโยบายโครงการสนบัสนุนการจดัการศพผู้สูงอายตุามประเพณี 
มาปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย มีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีภายในส านักงานเขต ได้แก่ 
ฝ่ายทะเบยีน ท่ีเกี่ยวข้องในการรับแจ้งตายและออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต และฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ท่ีมีหน้าที่เป็นหนว่ยรับเรื่อง ตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอค่าจัดการศพผูสู้งอายุ 
รวมทั้งความร่วมมือกบัประธานกรรมการชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการรบัรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ 
รวมทั้งรับรองว่าผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิตอยู่ในครัวเรือนยากจนจริง ส่งผลให้การด าเนินนโยบายเป็นไปไดด้้วยดี แต่ปัญหา
และอุปสรรคที่พบ คือ ปัญหาด้านการรับรู้และความเข้าใจเกีย่วกับสทิธิในการรับเงินช่วยเหลือคา่จัดการศพผูสู้งอายุ 
ปัญหาหลักเกณฑ์การพิจารณาครัวเรือนยากจนของผู้สูงอายุ และขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบและพจิารณาคุณสมบตัิ ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการความช่วยเหลอืได้อย่าง
ทันท่วงที ดังนั้น ภาครัฐควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้สิทธิและสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑค์ านวณครัวเรือนยากจนท่ีมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการ 
ใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบตั ิพิจารณาความเหมาะสมในการปรบัเพิ่มเพดานของครัวเรือนยากจน และการเพิ่มเงิน
ช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเร่งด าเนนิการให้มีระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
มาใช้ตรวจสอบคณุสมบัต ิเพื่อใหส้วัสดิการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย และสามารถให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

 
ค าส าคัญ : นโยบาย, การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ ี
 

บทน า 
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้แบ่งระดับของสังคมผู้สูงอายุ โดยใหน้ิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 

60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศน้ัน
ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบรูณ์ (Aged Society) เมือ่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมเป็นร้อยละ 20 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็นรอ้ยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ ข้อมูลจาก
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 และก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบรูณ์ในปี 2564 หมายถงึ สังคมที่มี 

  
  *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏิบัติ กรณีศึกษา : 
ส านักงานเขตบางกอกน้อย 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด โดยคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเขา้สู่สังคม 
ผู้สูงอายุระดับสุดยอด คือ มีผูสู้งอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (กรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561, หน้า 1)  
  การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางประชากรดังกล่าว ท าให้รัฐต้องก าหนดนโยบายเพื่อรองรับสังคมที่มีระดับ
การสูงวัยเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ซึ่งการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การส่งเสรมิและสนับสนุนให้ผูสู้งอายุสามารถเข้าถึง  
สิทธิผู้สูงอายภุายใต้พระราชบญัญตัิผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้ผู้สูงอายุมสีิทธิไดร้ับการคุ้มครอง ส่งเสริม 
และสนบัสนุนในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 11 และก าหนดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
และท้องถิ่นต่าง ๆ มีหน้าที่จัดบริการให้ผูสู้งอายุไดร้ับการคุ้มครองสทิธิตามกฎหมายฉบับนี ้
  สิทธิในการรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีของผูสู้งอายุ เป็นสิทธิของผู้สูงอายุประการหนึ่ง 
ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (12) ซึ่งตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนด
หน่วยงานรับผดิชอบ ในการด าเนนิการตามพระราชบัญญตัิผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2547 ได้
มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผดิชอบการด าเนนิงานให้
ผู้สูงอายไุด้รับสิทธิดังกล่าว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุม้ครอง การส่งเสรมิ และการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจดัการศพตามประเพณี เป็นระเบียบปฏิบัติในการสงเคราะห์ค่าจดัการศพ ผู้สูงอายทุี่ได้รับสิทธิต้อง
มีฐานะยากจน ไม่มญีาติ หรือมีญาติแต่ไม่สามารถจดัการศพได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายจ่ายค่าจดัการศพให้แกผู่้สูงอายทุุกคน เพื่อเป็นสวัสดิการและได้ออกประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคุ้มครอง  
การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดคณุสมบัติของ
ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิไดร้ับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณไีว้ว่า เป็นผู้สูงอายุท่ีมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
และมสีัญชาตไิทย ผูสู้งอายุทุกคนที่ถึงแก่กรรม จึงไดร้ับสิทธิตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2552 
เป็นต้นไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการผูสู้งอายุแห่งชาติ มมีติเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2553 มอบหมายให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษา ปรับปรุงแนวทางการจ่ายเงินค่าจดัการศพผู้สูงอาย ุ
เพื่ออ านวยความสะดวก โดยหารอืแนวทางร่วมกับกรมบัญชีกลาง และกระทรวงมหาดไทย จึงท าให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบการจ่ายค่าจดัการศพผู้สูงอายุให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและลดคา่ใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของ
ประชาชน โดยการเพิ่มท่ีว่าการอ าเภอและส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยรับค าร้องและจ่าย 
ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ นอกเหนือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและศูนยค์ุ้มครอง 
สวัสดภิาพชุมชน สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกรงุเทพมหานคร หลังจากการแก้ไขประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2553 ที่ให้ช่วยเหลอืผู้สูงอาย ุ
ทุกคนท่ีเสียชีวิต จึงท าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสบปญัหาเรื่องงบประมาณในการ
ช่วยเหลือให้กับผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิตทุกคน ส่งผลให้ท าให้มยีอดค้างจ่ายจ านวนมาก ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุ (สท.) จึงต้องด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ทุกปี ในปี 2557 ส านักงานส่งเสรมิสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
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และผูสู้งอายุ ได้ประสบปญัหาและอุปสรรคของการสงเคราะห์ค่าจดัการศพผูสู้งอายุตามประเพณีทีม่งีบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อผูม้ายื่นขอสงเคราะห์ค่าจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี ดังนั้น ส านักส่งเสรมิสวสัดภิาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุ จึงได้แกไ้ขประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสรมิ และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการ
ศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 ที่ให้การช่วยเหลือคา่จัดการศพผูสู้งอายุทุกคนมาเป็นให้เฉพาะผูสู้งอายุท่ียากจน ใช้เป็น
ระเบียบปฏิบัติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557, หน้า 2-3)  
  กล่าวโดยสรุป คือ ภาครัฐ มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการให้เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผูสู้งอายุโดยเปลีย่น
กลับไปกลับมา ตั้งแตเ่ริม่ต้นนโยบาย เป็นการให้เงินช่วยเหลือตามก าหนดกลุม่เป้าหมายแบบเจาะจง (targeting) 
เฉพาะผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือในลักษณะถ้วนหน้า (universal) ในปี  
พ.ศ. 2552 และเปลี่ยนกลบัมาใช้รูปแบบเดมิ โดยใหเ้งินช่วยเหลือแบบก าหนดกลุม่เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 
เฉพาะผูสู้งอายุท่ีมีฐานะยากจนอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2557 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน 
  ราณี หสัสรังส ี(2557, หน้า 57) ได้เปรียบเทียบข้อด-ีข้อเสีย ระหวา่งการก าหนดนโยบาย โดยให้เงิน
อุดหนุนลักษณะถ้วนหน้า และแบบก าหนดกลุม่เป้าหมายแบบเจาะจง ไวว้่า การจัดสวัสดิการตามกลุม่เป้าหมาย 
แบบเจาะจง (targeting) ให้เหตุผลข้อดี 2 ประการคือ ช่วยให้มาตรการบรรเทาความยากจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และ ขณะเดยีวกันก็รักษาระดับคา่ใช้จ่ายของสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนให้อยู่ในระดับต่ า แตม่ีข้อโต้แย้งจาก
งานวิจัยหลาย ๆ ช้ิน ที่ช้ีให้เห็นว่า แม้ระดับค่าใช้จ่ายของการให้สวสัดิการแบบเฉพาะกลุม่มีค่าใช้จ่ายต่ า แต่ต้นทุน
การบริหารจัดการและการสารสนเทศท่ีสูง เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร ท าให้กลไกท่ีจะแบ่งคนจน
และไม่จนนั้นไม่ชัดเจนและปฏิบัตยิาก ในท่ีสุดแล้วท าให้เกดิช่องว่างให้ผู้ปฏิบัติใช้ดลุยพินิจของตนเองในการตัดสินว่า
ใครควรอยู่ในกลุม่เป้าหมายหรือไม่ จึงอาจเกิดความผิดพลาดของการจัดสรรสวสัดิการ 2 ประการ คอืความผิดพลาด
ช้ันท่ี 1 สวัสดิการไม่ถูกจัดสรรใหผู้้ที่ควรได้รับ และความผิดพลาดช้ันท่ี 2 สวัสดิการถูกจดัสรรให้แก่ผูไ้ม่ควรจะไดร้ับ 
การให้สวัสดิการทีม่ีความผิดพลาดกลับท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมมากขึ้น แทนท่ีจะลดความไม่เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม สิ่งที่ส าคัญของแนวคิดการจดัสวสัดิการตามกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (targeting) คือ 
มักมองคนจนว่าเป็นตัวปญัหา (ท่ีต้องการรับผลประโยชน์) มากกว่าจะเห็นเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศ ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการให้ความคุม้ครองทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัด
สวัสดิการแบบเจาะจงตามกลุม่เปา้หมายมักจะขาดเสียงท่ีมีอ านาจตอ่รองในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และ
รักษาคุณภาพของการบริการไวไ้ด ้หลายประเทศพบว่า หากให้เฉพาะคนจน คนช้ันกลางท่ีไมไ่ดร้ับ จะไม่สนับสนุน 
ในขณะที่การจดัสวสัดิการแบบถ้วนหน้า (universal) มองว่า เมื่อคนทุกคนในสังคมมีความมั่นคงทางสังคม ก็จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมัน่คงด้วย สังคมส่วนใหญ่อาจสนบัสนุนแบบถ้วนหน้า (universal) เพราะจ านวน 
ผู้ที่ได้ประโยชน์มีมากกว่าแบบเจาะจง และเห็นว่ามีความยุติธรรมกว่าแบบเจาะจง เพราะไม่มผีู้หลดุจากระบบ 
นอกจากน้ัน การให้แบบถ้วนหน้าจะได้พันธมิตรชนช้ันกลางมาสนับสนุนนโยบายสวสัดิการนี้ ท าใหม้ีความยั่งยืน 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม ส านักงานเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็น 
ส่วนราชการของส านักงานเขต ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินนโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุ
ตามประเพณ ีโดยท าหนา้ที่รับเรื่อง ตรวจสอบคณุสมบัติ และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ยื่นค าขอ จึงมีความสนใจที่จะวิจัย
นโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายมา
ปฏิบัติ และน าผลการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจดัการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณีมาปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อยต่อไป 
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ตัวแบบที่ใช้ในการวิจัย 
 วรเดช จันทรศร (2554, หน้า 137) อธิบายตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic 
Process Model) ว่าพัฒนามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองค์การ ท่ีพยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพ
ความเป็นจริงทางสังคม (social reality) ในองค์การ ตัวแบบน้ีเชื่อว่า สมาชิกขององค์การทุกคนมีอ านาจในแง่ของ
การใช้วิจารณญาณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องตดิตอ่และให้บริการประชาชน (street-level 
bureaucrats) โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้ การยัดเยียดนโยบายใหม่ๆ  ที่จะไปมีผลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏบิัติในวิถีชีวิตประจ าวันของข้าราชการเหล่านีม้กัจะไรผ้ล นอกเสียจากข้าราชการหรือผู้ปฏบิัติ 
จะยอมรับหรือปรับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติเหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของหน้าท่ีประจ าวันเอง 
  
 
 
  

 

 

 

 

ภาพ 1 ตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ 
ที่มา. จาก ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (หน้า 138), โดย วรเดช จันทรศร, 2554, กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์พริกหวานกราฟฟิค. 
 
 วรเดช จันทรศร (2554, หน้า 46) ระบุว่า ข้าราชการในระดับล่างที่เป็นผู้ให้บริการหรือด าเนินงาน ถือได้
ว่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ เพราะข้าราชการดังกล่าวเปน็ผู้ปฏิบัติ 
ที่จะต้องมีปฏสิัมพันธ์กับประชาชนผู้รับบริการ ข้าราชการในระดับล่างเหลา่นี้จะมีอสิระในการใช้วิจารณญาณ 
(discretion) ในการตัดสินใจอย่างมาก โดยทีผู่้บังคับบัญชาไม่อาจจะควบคุมได้ ข้าราชการเหล่านี้จะเปน็ผู้แปลหรือ
ตีความ (interpret) นโยบายมาเปน็แนวทางปฏิบัติงานด้วยตนเอง หากนโยบายขาดความชัดเจนก็จะเกิดปัญหาใน
การน าไปปฏิบัตติามมา หรือในกรณีที่นโยบายหรือโครงการนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าวันของ
ข้าราชการเหล่านี้ อาจท าให้ข้าราชการไม่ยอมรับหรือหาทางหลีกเลีย่ง เพิกเฉย หรือตีความนโยบายนัน้เสียใหม่กไ็ด้ 
กล่าวโดยสรุปแล้ว ข้าราชการในระดับล่างเหล่านีเ้ป็นผู้ที่มีอิทธิพลตอ่ผลของการน านโยบายไปปฏิบตัิเป็นอย่างมาก 
การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบตัิ ในระยะหลังจึงได้หันมาเพิม่ความสนใจที่พฤติกรรมของข้าราชการระดับล่างและ
ปฏิสัมพันธ์ของข้าราชการดังกล่าวมากขึ้น 
 

ระดับความเข้าใจสภาพ 
ความเป็นจริงในการให้บริการ 

ของผู้ก าหนดนโยบาย 

ระดับของการยอมปรับ 
นโยบายเข้าเป็นส่วนหน่ึง 

ของหน้าท่ีประจ าวันของผู้ปฏิบตั ิ

ผลของการน า 
นโยบายไปปฏิบตั ิ



5 
 

ผู้วิจัยได้ใช้แผนภาพตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการของ วรเดช จันทรศร (2554, หน้า 138) ก าหนดเป็น
ตัวแบบท่ีใช้ในการวิจัย ตามแผนภาพได้ดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2 ตัวแบบท่ีใช้ในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบยีบ ประกาศ ค าสั่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณมีาปฏิบตั ิ
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร ข้าราชการของส านักงานเขตบางกอกน้อย และประธาน
กรรมการชุมชนในพ้ืนท่ีเขตบางกอกน้อย ท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจดัการศพผู้สูงอายุ
ตามประเพณมีาปฏบิัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังสิ้น 8 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
    1)  กลุ่มตัวอย่างบุคลากร ข้าราชการของส านักงานเขตบางกอกน้อย ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณีมาปฏิบัติ โดยเจาะจงเลือกเจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบการ
ด าเนินโครงการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการสนับสนุนการจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
รวมจ านวน 3 คน ได้แก ่

ความเข้าใจสภาพ 
ความเป็นจริงในการให้บริการ 

 

- การยึดถือระเบียบข้อบังคับและ
ยอมรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหน่ึง 
ของหน้าท่ีประจ าวัน 
- ความร่วมมือภายในหน่วยงาน 
และประธานกรรมการชุมชน 
ในการด าเนินนโยบาย 

 

ผลของการน านโยบายโครงการ
สนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตาม

ประเพณีมาปฏิบัต ิ
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   - เจ้าพนักงานปกครอง/พนักงานปกครอง สังกัดฝ่ายทะเบียน ซึ่งเกีย่วข้องในการออก 
ใบมรณบตัรให้แกผู่้สูงอายุ จ านวน 1 คน 
   - นักพัฒนาสังคม สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม จ านวน 1 คน  

- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม จ านวน 1 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่างประธานกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรอง
ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี และ/หรือรับรองว่าผู้สูงอายุท่ีเสยีชีวิตอยู่ในครัวเรอืนยากจนจริง 
ซึ่งเลือกจากตัวแทนของประธานกรรมการชุมชนในแต่ละแขวง จ านวน 5 คน จาก 5 แขวงของพื้นที่เขต 
บางกอกน้อย 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการ
สัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถาม และข้อก าหนดแน่นอนตายตวั จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2559, หน้า 75) และท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนด 
วันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณผ์ู้สมัภาษณจ์ะใช้การ 
จดบันทึกและบันทึกเสียง โดยขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบนัทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บ
รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลทีม่ีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยายของโครงการรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆอย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติผูสู้งอายุ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field research) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
โดยที่ผู้วิจยัเลือกวิธีการสมัภาษณต์ามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 
(Structured interview) โดยทีผู่ว้ิจัยต้องท าการสมัภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ ์ซึ่งผู้วิจัย 
จะสัมภาษณต์ามหัวข้อค าถามที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์ และ 
จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยครั้งนี้ เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
มาปฏิบัติ เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยเกี่ยวกับการ 
น านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏิบัติ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจดัการศพผู้สูงอายตุามประเพณ ี
มาปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงานเขตบางกอกน้อย โดยใช้การน าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏบิัติ เมื่อนโยบายหนึ่ง ๆ 
ถูกมอบหมายไปยังองค์การต่าง ๆ หลายองค์การที่เป็นผูร้ับผดิชอบในการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติ ปัจจัยน าออก 
(output) ที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบตัิโดยองค์การหนึ่ง ก็จะกลายเป็นปจัจัยน าเข้า (input) ขององค์การอื่น 
ที่ได้รับมอบหมายให้น านโยบายนัน้ไปปฏิบตัิในล าดับถดัไป เช่นเดียวกับ นโยบายช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอาย ุ
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผูสู้งอายุ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ด าเนินการ ได้แปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติในรูปแบบของโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตาม
ประเพณี และมอบให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทางการด าเนินงานโครงการ ซึ่งคือผลของการแปลง
นโยบายน าไปปฏิบตัิต่อไป ส าหรับกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานระดับท้องถิ่นก็ได้รับมอบอ านาจและจดัสรร
งบประมาณให้ด าเนินการช่วยเหลอืเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร โดยให้ส านกังานเขตเป็น
หน่วยรับค าขอและจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  
  นโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี ได้น ากลไกการมสี่วนร่วมของชุมชน 
มาช่วยตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยืน่ค าขอ โดยก าหนดให้ประธานกรรมการชุมชน สามารถเป็นผู้ให้การรับรอง
ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี และเป็นผูร้ับรองว่าผู้สูงอายุท่ีเสยีชีวิตอาศัยอยู่ในครัวเรือน
ยากจน และมีรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่าเกณฑ์รายได้ข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. ในปีท่ีตายจริง 
(ปัจจุบันเกณฑร์ายได้ข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน ก าหนดรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยทีเ่กณฑ์ 38,000 บาทต่อปี โดย
ค านวณจากรายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน) 
ดังนั้น การน านโยบายโครงการสนบัสนุนการจดัการศพผู้สูงอายตุามประเพณีไปปฏิบัติ ประธานกรรมการชุมชน 
จึงมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะผู้ปฏิบัต ิเช่นเดียวกับข้าราชการที่เป็นผู้ให้บริการหรือด าเนินงาน โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ด าเนินการวจิัยได้สรุปผลการวิจัยตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา ดังต่อไปนี ้
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 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจดัการศพผูสู้งอายุตามประเพณมีา
ปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
  จากการวิจัยพบว่า นโยบายช่วยเหลือค่าจัดการศพผูสู้งอายุ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ โดยกรมกจิการผู้สูงอายุ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการ ได้แปลงนโยบายออกเป็นแนวทาง
ปฏิบัติในรูปแบบของโครงการสนบัสนุนการจดัการศพผู้สูงอายตุามประเพณี และมอบให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่น
ด าเนินการ โดยกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบอ านาจและจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการช่วยเหลือเงินค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี โดยก าหนดให้ส านักงานเขตทุกเขตเป็นหน่วยงานท่ีรับเรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
และคณุสมบัติของผูสู้งอายุท่ีเสียชวีิต และด าเนินการจ่ายเงินสงเคราะห ์
  ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมลูว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์โดย กรมกิจการ
ผู้สูงอาย ุได้จัดท าคูม่ือปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการ โดยก าหนดขั้นตอน 
แบ่งออกเป็น 
  1) ขั้นตอนการยื่นเรื่อง โดยมีแบบค าขอยื่นจ านวน 2 แบบ ได้แก่ แบบค าขอรับเงินสงเคราะห์และรับรอง
ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01) และแบบรับรองการจัดการศพผูส้งูอายุ กรณี
ไม่ได้รับการส ารวจข้อมลูความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ในปีท่ีตาย และผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูล
ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) (แบบ ศผส.02) ซึ่งปัจจุบันก าหนดเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยของผูสู้งอายุท่ี 38,000 
บาทต่อป ีส าหรับผู้ให้การรับรองในแบบค าขอ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีคือ กรณีผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิตอยู่ภายในชุมชน 
ให้รับรองโดย ประธานกรรมการชุมชน และกรณีที่ผูสู้งอายุไมไ่ด้อยู่ในชุมชน หรือไม่มีประธานกรรมการชุมชน 
ให้รับรองโดย ผู้อ านวยการเขต แต่ในการปฏิบตัิงานจริงของส านักงานเขตบางกอกน้อย ไดเ้พิ่มเตมิเอกสารประกอบ 
การยื่นเรื่อง นอกเหนือจากแบบค าขอยื่นตามแบบ ศผส.01 และ แบบ ศผส.02 คือ เพิ่มบันทึกขอให้ถ้อยค า หรือ 
แบบ ปค.17 โดยก าหนดให้มผีู้ใหถ้้อยค าในบันทึก ได้แก่ ผู้ยื่นขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ และพยานซึ่งมคีวามสัมพันธ์
กับผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต อีก 2 ราย รวมจ านวน 3 ราย เพื่อให้เกิดความรัดกุมและป้องกันการแอบอ้างมาด าเนินการ
แทนเพื่อรับเงินสงเคราะห ์
 2) ขั้นตอนการตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้ใหข้้อมูลว่า ในคู่มือการด าเนินการของ
กรมกิจการผู้สูงอาย ุระบุขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์
และรับรองผู้รับผิดชอบในการจดัการศพผูสู้งอายุตามประเพณี (แบบ ศผส.01) และแบบรับรองการจดัการศพ
ผู้สูงอายุ กรณีไม่ได้รับการส ารวจขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปีท่ีตาย และผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนยากจน
ตามเกณฑ์ข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (แบบ ศผส.02) เท่านั้น แต่ในการปฏิบัติงานจริงของส านกังานเขต
บางกอกน้อย ได้เพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบคณุสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ การตรวจสอบบันทึกขอให้ถ้อยค า (แบบ  
ปค.17) ของผู้ยื่นขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ และพยานซึ่งมีความสมัพันธ์กับผู้สูงอายุท่ีเสยีชีวิต รวมทั้งการลงพื้นที่จริง 
ในครัวเรือนของผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นอยู ่และภาระในการเลี้ยงดูของคนในครอบครัว 
พร้อมถ่ายรูปบ้านประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการเขตพิจารณาอนุมัติและเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ 
จ านวนรายละ 2,000 บาท โดยเบกิจ่ายเป็นเงินสด และติดต่อให้ผู้ยืน่ค าขอมารับเงินด้วยตนเอง 
 
  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏบิัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย 
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  จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตาม
ประเพณีมาปฏิบัต ิมีดังนี้ 

1) ปัญหาด้านการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรบัเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผูสู้งอายุ เช่น  
ไม่ทราบว่ามีนโยบายดังกล่าว หรอืทราบแต่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบาย โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ตาม
คุณสมบัติที่ระบุว่า ผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิตต้องอยู่ในครัวเรือนยากจน 
  2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาครัวเรือนยากจนของผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิต มีความคลุมเครือ น าไปปฏิบัตไิด้ยาก 
ผู้ปฏิบัตติ้องใช้ดุลยพินิจ จนอาจเกิดความผดิพลาดในการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
  3) ขั้นตอนตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องใช้ระยะเวลา และปัญหาด้านจ านวนเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพยีงพอ ท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจดัการศพผู้สูงอายุ เป็นภาระแก่
ผู้รับผิดชอบจัดการศพ ต้องส ารองจ่ายเงินในการจัดงานศพไปก่อน 
  4) เงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้จัดงานศพจริงในสภาพปัจจุบัน 
 
  วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการ
ศพผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏบิัตขิองส านักงานเขตบางกอกน้อย 
  จากการวิจัยพบว่า แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏบิัต ิมีดังนี ้
  1) ส่งเสริมใหม้ีการประชาสมัพันธ์เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรูส้ิทธิเกี่ยวกับค่าจัดการศพผู้สูงอายมุากยิ่งข้ึน 
  2) สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑข์องนโยบายแก่ประธานกรรมการชุมชน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิตาม
นโยบายได้อย่างถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชน 
 3) มีกลไกในการตรวจสอบและพจิารณาคุณสมบตัิครัวเรือนยากจนของผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตเพื่อใหส้วัสดิการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
  4) สนับสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการรวมกลุ่มสวัสดิการชุมชน อาทิ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพื่อช่วยเหลือค่าจดัการศพภายในกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง 

อภิปรายผล 
  ผู้วิจัยได้น าตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการของ วรเดช จนัทรศร (2554, หน้า 137-139) 
ก าหนดเป็นตัวแบบท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุ 
ตามประเพณมีาปฏบิัติ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

 1. การน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏิบัติของส านักงานเขต
บางกอกน้อย มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 
 

     1.1 ความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการให้บริการ 
          ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นว่า ในฐานะประธานกรรมการชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์นโยบาย
ดังกล่าวให้ชุมชนทราบ และยินดีชว่ยเหลือในการรับรองครัวเรือนยากจนและรบัรองว่าเป็นผูร้ับผิดชอบค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุให้กับคนในชุมชน เป็นการสรา้งความช่วยเหลือกลมเกลียวกันภายในชุมชน และท าให้คนในชุมชนเข้าถึง
สิทธิที่พึงได้รับ หลายครอบครัวในชุมชนไม่มีรายได้แน่นอน ต้องดูแลทั้งเด็กและผู้สูงอายุ นโยบายโครงการสนับสนุน
การจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณีถือว่านโยบายทีด่ี ส าหรับช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการจัดการศพให้แก่ผู้สูงอายุ 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล จุฑาธิป ศลีบุตร จิราพร ชมพิกุล กวินารตัน์ สุทธิสคุนธ์ และ
สมชาย วิริภริมย์กลู (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากล าบากของครอบครัวผูสู้งอายุไทย อธิบายว่า ความ
ยากล าบากของครอบครัวผูสู้งอายนุั้น มาจากเหตผุลหลายประการทีเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ทั้งจิตใจ ปัจจัยสี่ 
สัมพนัธภาพครอบครัว ชุมชนและสังคม การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ สภาพแวดล้อมในชุมชน การไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการประสบภยัพิบัติต่างๆ และสอดคล้องกับรายงาน 
สถานการณ์ผูสู้งอายุไทย ประจ าป ีพ.ศ. 2559 ของมูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผู้สูงอายไุทย (2560) ซึ่งระบุว่า 
มีผู้สูงอายจุ านวนมากที่อาจจดัอยู่ในภาวะเปราะบาง หนึ่งในสามของผู้สูงอายุมรีายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน บุตร
ซึ่งเคยเป็นแหล่งรายไดส้ าคัญของผู้สูงอายุมสีัดส่วนลดลง ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามล าพังคนเดียวหรือตามล าพัง
กับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จ านวนผู้สูงอายุท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง ประมาณ 4 แสนคน และผู้สูงอายุท่ีเป็น
โรคสมองเสื่อมประมาณ 6 แสนคนในป ี2559 และมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึ้นอีกมาก 
 

     1.2 การยึดถือระเบียบข้อบังคับและยอมรับนโยบายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าท่ีประจ าวัน 
          จากการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคดิเห็นว่า นโยบายนี้เปน็ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมอบให้กรุงเทพมหานครด าเนินการ โดยมีการยอมรับนโยบายโครงการสนับสนุนการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ีประจ าวันของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ภารกิจลงพื้นทีใ่นแต่ละชุมชน 
หรือการประชุมคณะกรรมการชุมชนของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ก็มีการน านโยบายโครงการสนับสนุน
การจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณีไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายลงพืน้ท่ีท าความ
เข้าใจเรื่องนโยบายกับชุมชน เป็นไปตามแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2554, หน้า 36-37) ที่กล่าวว่า การยอมรับ
โครงการของหน่วยงานระดับล่างยังไม่สามารถประกันได้ว่านโยบายนั้นจะประสบความส าเร็จ การยอมรับอย่างเดยีว
อาจจะไม่เพียงพอถ้าหากหน่วยงานระดับล่างขาดความร่วมมือร่วมใจ ถึงแม้ส่วนกลางจะมีอ านาจควบคุมและ
ตรวจสอบ แต่อ านาจดังกลา่วถือได้ว่ามีอิทธิพลโดยอ้อม อ านาจที่แท้จริงในการน านโยบายไปปฏิบัติยอ่มอยู่ที่
หน่วยงานและผู้ปฏิบตัิ ซึ่งได้แก่ ขา้ราชการระดับล่าง 
          ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนและยอมรับนโยบายเข้าเป็นหน้าท่ีประจ าวัน
ของข้าราชการ ผู้ปฏิบัติ โดยให้ข้อมูลว่าได้มีการเพิ่มเอกสารให้ถ้อยค ารับรองของผู้ยื่นค าขอและพยานที่มีความ 
สัมพันธ์กับผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิต รวมถึงขั้นตอนในการลงพื้นที่ตรวจสอบ ถ่ายรูปบ้าน ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตไม่ได้
อยู่ในชุมชน หรือไม่มีประธานกรรมการชุมชน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวไมไ่ด้ระบุไว้ในแนวทางตามคู่มือการด าเนินการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์แต่เป็นแนวทางที่ข้าราชการที่รับผดิชอบนโยบายดังกล่าวถือ
ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา เพื่อเพ่ิมกระบวนการในการตรวจสอบคณุสมบตัิให้มีความถูกต้อง และรัดกมุมากยิ่งข้ึน เป็นไป
ตามแนวคิดตัวแบบทางกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ของ วรเดช จันทรศร 
(2554, หน้า 137) ที่อธิบายว่า สมาชิกขององค์การทุกคนมีอ านาจในแง่ของการใช้วิจารณญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าราชการที่มีหน้าท่ีต้องตดิต่อและให้บริการประชาชน การยดัเยียดนโยบายใหม่ ๆ ที่จะเข้าไปมผีลกระทบหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏบิัติในวิถีชีวิตประจ าวันของข้าราชการเหล่านีม้กัจะไรผ้ล นอกเสียจากข้าราชการหรือผู้ปฏบิัติ 
จะยอมรับหรือปรับนโยบายแนวทางการปฏิบัตเิหล่านั้นเข้าไปเป็นสว่นหน่ึงของหน้าท่ีประจ าวันเอง 
 

    1.3 ความร่วมมือภายในหน่วยงานและประธานกรรมการชุมชนในการด าเนินนโยบาย 
          จากการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่า มีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจาก 
ส่วนราชการภายในส านักงานเขต ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย ได้แก่ ฝ่ายทะเบียน ที่เกีย่วข้องโดยตรงในการ 
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รับแจ้งตายและออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิต และฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม ท่ีมีหน้าที่เป็น
หน่วยรับเรื่อง ตรวจสอบและพิจารณาคณุสมบัติของผูย้ื่นค าขอ โดยฝ่ายทะเบยีนจะให้ข้อมลูเบื้องต้นเกี่ยวกับ
นโยบายแก่ญาติของผูสู้งอายุท่ีมาแจ้งตาย และแนะน าให้ข้ึนมาติดตอ่ท่ีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการยื่นขอค่าจดัการศพผูสู้งอายุ รวมถึงมีความร่วมมือกันเป็น
อย่างดีระหว่างส านักงานเขตและประธานกรรมการชุมชนท่ีเกี่ยวข้องในฐานะผู้ให้การรับรองผู้รับผิดชอบในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และเป็นผู้รับรองครัวเรือนยากจนของผู้สูงอายุท่ีเสยีชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ระพีพรรณ ผ่องใส (2559) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดเูด็กแรกเกิดไปปฏิบัติของ
บุคลากร และผนู าชุมชน: กรณีศึกษาต าบลสองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวา่ ปัจจัยที่ส่งผลตอ่การน า
นโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติ คอื โครงสร้างของหน่วยงานท่ีมีล าดบัขั้นตอนท่ี
ชัดเจน บุคลากรทุกคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานตามสายการ
บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบและมคีวามสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน และเป็นไปตามแนวคิดการปฏริูประบบราชการ ของ 
วิโรจน ์ก่อสกุล (2561, หน้า 83) ได้กลา่วว่า ปัจจัยส าคัญหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการ คือ กระบวนการ 
สานสมัพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสรา้งความเข้าใจร่วมและเพื่อให้การพัฒนานโยบายและบริการ
สาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
 

     1.4 ผลของการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏิบัต ิ
                  จากการวิจยั ผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่า นโยบายนีถ้ือว่าประสบความส าเร็จ เพราะผูสู้งอายุ 
ที่เสียชีวิตและมีคณุสมบัตติามหลกัเกณฑ์ ก็จะไดร้ับเงินค่าจดัการงานศพครบทุกราย ตามก าหนดเวลาที่ทาง
ส านักงานเขตได้ประสานแจ้งผู้มายื่นค าขอไว้ก่อนว่า เงินช่วยเหลือน้ีต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน
ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากจดังานศพผ่านพ้นไปแล้ว เป็นไปตามแนวคดิของ Bardach (อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 
2554, หน้า 104) กล่าวว่า การวัดความล้มเหลวของนโยบายนั้นมองได้ 3 มิติด้วยกัน ได้แก่ 1) ความไม่สามารถ 
ในการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 2) การน านโยบายไปปฏบิัติเกิดความล่าช้า และ 3) การใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินงานเกินกว่าที่ก าหนด 
 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมา
ปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย 

   จากการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นในประเด็นปญัหาและอุปสรรคของการน านโยบายโครงการ
สนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณีมาปฏิบตัิของส านักงานเขตบางกอกน้อย ดังน้ี 

  1) ปัญหาด้านการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรบัเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพผูสู้งอาย ุ
ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคดิเห็นว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับนโยบายช่วยเหลือค่าจัดการศพ 
ส่วนคนที่ทราบและรับรู้สิทธิก็เป็นกลุ่มคนท่ีมีฐานะและมีความรู้ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ (2559) ศึกษาเรื่อง ทศันคติของผู้สูงอายุท่ีมตี่อสิทธิผูสู้งอายุตาม
พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในการร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
พบว่า เกี่ยวกับสิทธิผูสู้งอายุ ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านการไดร้ับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี เพียง 
ร้อยละ 23.90 และผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคดิเห็นว่า ผู้มายื่นค าขอรับค่าจัดการศพผูสู้งอายุบางส่วนไม่เข้าใจใน
หลักเกณฑ์ โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ตอ้งอยู่ในครัวเรือนยากจน รวมทั้งประธานกรรมการชุมชนซึ่งเป็นผู้รบัรอง
ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี และเป็นผูร้ับรองว่าผู้สูงอายุท่ีเสยีชีวิตอาศัยอยู่ในครัวเรือน



12 
 

ยากจนจริงนั้น ประธานกรรมการชุมชนบางท่านอาจไม่เข้าใจในหลกัเกณฑ์ของนโยบายอย่างแท้จริง โดยอาจไมไ่ด้
ตรวจสอบก่อนให้การรับรอง เพราะอยากช่วยเหลือคนในชุมชนของตนเอง เป็นไปตามแนวคิดของ วรเดช จันทรศร 
(2554, หน้า 46) ที่อธิบายว่า หากนโยบายขาดความชัดเจนกจ็ะเกดิปัญหาในการน าไปปฏิบัตติามมา หรือในกรณีที่
นโยบายหรือโครงการนั้น ๆ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่ประจ าวัน อาจท าให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบตัิไม่ยอมรับหรือ
หาทางหลีกเลี่ยง เพิกเฉย หรือตีความนโยบายนั้นเสยีใหม่ก็ได้ 
  2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาครัวเรือนยากจนของผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิต มีความคลุมเครือ น าไปปฏิบัตไิด้ยาก 
ผู้ปฏิบัตติ้องใช้ดุลยพินิจ จนอาจเกิดความผดิพลาดในการน านโยบายไปปฏิบตัิ ผู้ให้ข้อมลูได้แสดงความคิดเห็นว่า 
การก าหนดเกณฑร์ับรองความยากจน ซึ่งพิจารณาจากรายได้ครัวเรอืนไม่เกิน 38,000 บาทต่อคน โดยค านวณจาก
รายได้ของทุกคนในครัวเรือนตลอดปีแล้วหารด้วยจ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีขั้นตอนการพิจารณาทีค่่อนข้าง
ซับซ้อน ยากต่อการวินิจฉัย ควรมหีลักเกณฑ์ที่ท าให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นกว่านี้ เป็นไปตามแนวคิดของ ราณี หสัสรังสี 
(2557, หน้า 57) ที่อธิบายถึงข้อเสียของการจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (targeting) โดยชี้ว่า ความ 
ไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร ท าให้กลไกท่ีจะแบ่งคนจนและไมจ่นนัน้ไม่ชัดเจนและปฏิบัติยาก ในที่สุดแล้วท าให้เกิด 
ช่องว่างให้ผู้ปฏิบัติใช้ดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินว่าใครควรอยูใ่นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ จึงอาจเกดิความ
ผิดพลาดของการจัดสรรสวสัดิการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพรรณ ผ่องใส (2559) ศึกษาเรือ่ง การน า
นโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดไปปฏิบัติของบุคลากร และผนู าชุมชน: กรณศีึกษาต าบล 
สองสลึง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวา่ นโยบายมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิานเปน 
แนวทางเดียวกัน แตมีความไมชัดเจนตรงคุณสมบตัิของผไูดรับสิทธิ ท าให้เด็กและครอบครัวที่จะไดรับเงินอุดหนุน
บางรายถูกตัดสิทธิไป ท้ังที่ครอบครัวยากจน 

 3) ขั้นตอนตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องใช้ระยะเวลา และปัญหาด้านจ านวนเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพยีงพอ ท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าจดัการศพผู้สูงอายุ เป็นภาระแก่
ผู้รับผิดชอบจัดการศพ ต้องส ารองจ่ายเงินในการจัดงานศพไปก่อน โดยบางรายต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อจัดงานศพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิดา ภู่งามดี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริการสาธารณะเพื่อคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 พบว่า ความล่าช้าของการพิจารณาและตัดสินใจ เกิดจากการท างานท่ีต้องยึดติด
อยู่กับสายการบังคับบัญชาแนวตั้งแบบระบบราชการดั้งเดิม ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณางานหลายขั้น ท าให้การ
ผลักดันใหเ้กิดบริการสาธารณะในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลานาน ซึ่งไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเวลาที่
เหมาะสมและทันกาล 

  4) จ านวนเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้จัดงานศพจริงในสภาพ
ปัจจุบัน สอดคล้องกับ ผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์ โครงการศึกษาแนวทางการจัดสวสัดิการสังคมที่เหมาะสมของ
ประเทศไทย ของส่วนงานส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสขุภาพไทย สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 
(2559) ซึ่งศึกษาการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพชราภาพ โดยใช้แบบจ าลองเชิงสถิติ ภายใต้สถานการณ์ คือ การให้เบี้ยยังชีพ
ชราภาพปรับตามเงินเฟ้อ และการให้เบี้ยยังชีพชราภาพปรับตามเสน้ความยากจน ผลการวเิคราะห์เชิงสถิติซึ่งใช้
วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิผลของตน้ทุน (Cost Effectiveness Analysis) พบว่า มีผลทางบวกต่อการบริโภค
ครัวเรือน ผลิตภาพทรัพยากรทุนมนุษย์ และการผลิตโดยรวมในภาคเอกชน ผลต่อการกระจายและสภาวะความ
ยากจน โดยเปรียบเทียบผลประโยชน์ทางสังคมในกรณีฐาน พบว่า นโยบายนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการ
กระจายรายได้ และลดความยากจน 
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 3. แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบายโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณีมาปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย 

  จากการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลแสดงความเห็นในประเด็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการน านโยบาย
โครงการสนับสนุนการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณีมาปฏิบัติของส านักงานเขตบางกอกน้อย ดังน้ี 

  1) ส่งเสริมใหม้ีการประชาสมัพันธ์เพื่อให้ประชาชนไดร้ับรูส้ิทธิเกี่ยวกับค่าจัดการศพผู้สูงอายมุากยิ่งข้ึน 
โดยประชาสัมพันธผ์่านสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชน หรือการประชุมภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก โดยการลงพื้นที่แจกแผน่พับประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่าง ๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุไรวรรณ รุ่งไหรญั (2559) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้สูงอายุท่ีมีต่อสิทธิผู้สูองายตุามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในการร่วมกจิกรรม ณ สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิผูสู้งอายุให้
ผู้สูงอายไุด้รับทราบ เพราะผูสู้งอายุยังมีความรูเ้กี่ยวกับสิทธติามพระราชบัญญตัิอยู่ในเกณฑ์ต่ า และควรมีช่องทาง 
ที่เป็นเชิงรุกมากข้ึนในการเผยแพรข่้อมูล 

  2) สรา้งความเข้าใจในหลักเกณฑข์องนโยบายแก่ประธานกรรมการชุมชน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิตาม
นโยบายได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากประธานกรรมการชุมชนเป็นผู้ให้การรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผูสู้งอายุ
ตามประเพณี และเป็นผูร้ับรองว่าผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตอาศัยอยู่ในครัวเรือนยากจนจริง จึงเกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะ 
ผู้ปฏิบัต ิเช่นเดียวกับข้าราชการที่เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งหากประธานกรรมการชุมชนมีความเข้าใจในนโยบายแล้ว ก็จะ
สามารถเผยแพร่ข้อมูลต่อให้กับคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กิตติยา ศรีเลิศฟ้า (2558) 
ศึกษาเรื่อง กรุงเทพมหานคร “มหานครแห่งความสุขของผู้สูงวัย” : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายผู้สูงอายไุป
ปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายผูสู้งอายุไปปฏิบัติ ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย การบังคับใช้
กฎหมาย การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ปัจจัยทางการเมือง การจัดสรรทรัพยากร การก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ คณุลักษณะของหน่วยปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร การสนับสนุนของหน่วยปฏิบตั ิและการ
กระจายอ านาจ 
 3) มีกลไกในการตรวจสอบและพจิารณาคุณสมบตัิครัวเรือนยากจนของผู้สูงอายุท่ีเสียชีวิตเพื่อให้สวัสดิการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งส านักงานเขตบางกอกน้อยไดด้ าเนินการโดยเพิ่มเอกสารให้ถ้อยค ารับรอง 
ของผู้ยื่นค าขอและพยานท่ีมีความสัมพันธ์กับผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิต รวมถึงขั้นตอนในการลงพื้นที่ตรวจสอบ ถ่ายรูปบ้าน 
ในกรณีที่ผูสู้งอายุท่ีเสยีชีวิตไมไ่ด้อยู่ในชุมชน หรือไม่มีประธานกรรมการชุมชน เป็นการเพิ่มกลไกในการตรวจสอบ
คุณสมบัติให้มคีวามถูกต้อง และรดักุมมากยิ่งขึ้น และในอนาคตอันใกล้ จะสามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
และเชื่อมต่อระบบเข้ากับฐานข้อมลูของบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ โดยสามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตวัประชาชน
และตรวจสอบข้อมลูความยากจนของผู้สูงอายุได้ทันที ซึ่งจะท าให้เกดิความรวดเร็วในการด าเนินงาน และสามารถ
ให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ รายงานฉบับสมบรูณ โครงการศึกษาประเด็นเชิง
นโยบายดานความยากจนและการกระจายรายได ของ สมชัย จิตสุธน และจิราพร แผลงประพันธ์ (2556) ซึ่งเสนอ
แนวทางแกปญหาคนจนเมืองในสงัคมไทยว่า การแก้ปญัหาคนจนท้ังระบบในระยะยาว รัฐบาลไทยควรลงทุนในการ
สร้างระบบฐานข้อมูลคนจนท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาคนจนได้อย่างเป็นระบบ โดย
ฐานข้อมูลนั้นควรมีองค์ประกอบท่ีจะตอบสนองการแก้ปญัหาคนจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น หมายถึง
การมีฐานข้อมลูที่แสดงถึงการเข้าถึงสวัสดิการของคนจนเมือง ส่วนระยะยาวคือฐานข้อมูลที่ช่วยใหส้ามารถก าหนด
แนวทางในการสร้างศักยภาพและโอกาสในการหลุดพ้นความยากจนด้วยตนเอง เช่น ด้านการศึกษา อาชีพ ทักษะ
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ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากน้ันต้องเป็นฐานข้อมูลที่บ่งบอกสภาพแวดลอ้มคนจนเมือง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมใน
ครอบครัวหรือในชุมชน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้าน สอดคล้องกับ ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
โครงการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย โดย ส่วนงานส านักงานวิจยัเพื่อการ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2559) ทีม่ีความเห็นว่า จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลระดับ
บุคคลส าหรับเรื่องสวสัดิการสังคม โดยบูรณาการการจดัท าฐานข้อมลูตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานส่วนกลางระดับกรม ระดับกระทรวง และหน่วยงานวางแผนนโยบาย สอดคล้องกับ มาตรการขับเคลื่อน
ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอาย ุของ กรมกิจการผูสู้งอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (2561) ทีม่ีความเห็นว่า ปญัหาการด าเนินงานด้านผูสู้งอายุของประเทศไทยท่ีผ่านมา พบว่า การขับเคลื่อน
งานด้านผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นการท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ มคีวามซ้ าซ้อนท้ังในเชิงประเด็นและ
พื้นที่มีหลายหน่วยงานท่ีด าเนินการด้านผูสู้งอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น นอกจากน้ี ปัญหาของ
กฎหมายระเบยีบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ไมเ่อื้อต่อการด าเนินงาน และขาดฐานข้อมูลผูส้งูอายุ ตั้งแต่
ข้อมูลประชากรสูงอายุ ผูสู้งอายุท่ีเข้ารับบริการของภาครัฐ หรือความต้องการของผู้สูงอายุ จึงไม่สามารถแสดงให้
เห็นผลการท างานในภาพรวมของประเทศ ส่งผลต่อการประเมินสถานการณ์และการก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ 
ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องท างานรว่มกันอย่างบูรณาการเพื่อน านโยบาย ด้านผูสู้งอายุไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และ
เป็นไปตามแนวคิดการปฏริูประบบราชการ ของ วิโรจน ์ก่อสกุล (2561, หน้า 81) ได้กล่าวว่า การปฏริูประบบ
ราชการ หมายถึง การปรับเปลี่ยนพื้นฐานของระบบราชการ หรือองค์การ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ความสามารถในการปรับตัว และคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 

4) สนับสนุนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการรวมกลุ่มสวัสดิการชุมชน อาทิ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 
เพื่อช่วยเหลือค่าจดัการศพภายในกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญส่ง ชเลธาร (2557) ได้
ศึกษาเรื่อง สิทธิประโยชน์ด้านสวสัดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการวิจัย 
สรุปว่า ควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือคนในชุมชน โดยส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชน โดยสร้าง
กลไกการเงินการคลัง และการจัดตั้งกองทุนที่พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน กระบวนการ
มอบอ านาจให้ชุมชนมีอ านาจและมีอิสระในการจัดการงบประมาณ จัดตั้งกองทุนหรือองค์กรการเงินในพ้ืนท่ีของตน 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมอย่างโปร่งใส เป็นธรรม จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในด้านส านึกและจิตวญิญาณโดยธรรมชาติ และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทาง 
การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของประเทศไทย ของส่วนงานส านักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2559) ทีร่ะบุว่า สวสัดิการสังคมนั้นจ าเป็นเพราะมผีลต่อการเพิ่มผลิตภาพของ
ประเทศ แตต่้องใช้จ่ายในระดับท่ีเหมาะสม ไม่ให้เป็นภาระของประเทศมากเกินไป และต้องมีการด าเนนิการทั้งใน
ระดับที่รัฐต้องจัดการอย่างเป็นระบบ และส่วนท่ีประชาชนและชุมชนดูแลกันเอง เช่น สวัสดิการชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การน านโยบายโครงการสนับสนุนการจดัการศพผู้สูงอายุตามประเพณีมาปฏิบัติ : 
กรณีศึกษาส านักงานเขตบางกอกน้อย มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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1)  ควรเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรูส้ิทธิเกี่ยวกับค่าจัดการ 
ศพผู้สูงอายุมากยิ่งข้ึน รวมถึงการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลักเกณฑ์ของนโยบายแก่ประธานกรรมการชุมชนทุก
ชุมชน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิตามนโยบาย และเผยแพร่ข้อมลูต่อใหก้ับคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 
    2)  สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อก่อตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชน เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าจัดการศพ 
นอกเหนือจากการพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 

  3) ภาครัฐควรก าหนดเกณฑ์ในการค านวณครัวเรือนยากจนท่ีมีความชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้ปฏิบัต ิและเร่งด าเนินการใหม้ีระบบฐานข้อมลูสวัสดิการสังคมมาใช้ในการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผู้มีสิทธิ เพื่อใหส้วสัดิการเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย และสามารถให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 4) ภาครัฐควรพิจารณาความเหมาะสมในการปรับเพิม่เพดานของการก าหนดครัวเรือนยากจน และการ
เพิ่มเงินช่วยเหลือในการจัดการศพ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์คา่จัดการศพ ระหว่างแบบถ้วนหน้า (universal) 
และแบบเฉพาะเจาะจง (targeting) 
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