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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน านโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย และแนวทางในการแก้ไขปัญหา            
และอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะ ของสมาชิกไลน์กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกไลน์กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง 
เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ  
จ านวน 145 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผ่าน Google Form วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อผลส าเร็จของ
การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ยกเว้น เพศ ไม่มีความแตกต่างกัน 2) ปัจจัยภายในองค์การ ส่งผลต่อผลส าเร็จของการน านโยบาย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ก าหนดไว้ที่ระดับ .05 3) ผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสมาชิก
ไลน์กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (   = 3.68, S.D. = .58)      
4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย ได้แก่ ปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีและไม่ทั่วถึง 
ขาดการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่มีความเหมาะสม 
ผู้สูงอายุไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 5) แนวทางการแก้ไข ได้แก่ ควรเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน จัดท าช่องทางสื่อสารเพ่ือผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมร่วมกับชุมชนและกลุ่มเครือข่าย จัดประชุมประชาคมเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องจ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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บทน า  
จากข้อมูลของ United Nations World Population Ageing พบว่า ประเทศไทยก าลังอยู่

ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) สถานการณ์นี้เป็นผลมาจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การแพทย์ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาว นโยบายการวางแผนครอบครัวหรือการควบคุมการมีบุตร    
ท าให้เกิดการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของ
ประชากร ท าให้จ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว รัฐบาลต้อง
สนับสนุนงบประมาณด้านสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุมากขึ้น อีกทั้งเกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น 
ผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง สภาพจิตใจย่ าแย่ และความเสื่อมโทรมทางร่างกาย จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
เอาใจใส่ 

สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุนั้นได้ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         
พ.ศ. 2550 มาตรา 53 ว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ     
มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือ   
ที่เหมาะสมจากรัฐ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ให้ผู้สูงอายุได้รับการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัย 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การศาสนา ข้อมูลข่าวสาร การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม การเดินทางอย่างปลอดภัย การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร การยกเว้นค่าเข้าชม
สถานที่ของรัฐ การช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และการสงเคราะห์
จัดการศพตามประเพณี กล่าวได้ว่าตามกฎหมายนั้นผู้สูงอายุจะต้องได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มด าเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยความรับผิดชอบ
ของกรมประชาสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุในทุกจังหวัด หมู่บ้านละ 3  – 5 คน คนละ 200 บาท        
ต่อเดือน ในระยะแรกของการเริ่มโครงการส านักงานประชาสงเคราะห์ในจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ 
ผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามารวมอยู่กับ    
สังกัดของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ส่งผลให้การบริการดังกล่าวถูกโอนงานไปให้    
แรงงานจังหวัดและสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นผู้ดูแล และในปี พ.ศ. 2544 ได้มีการกระจายอ านาจ   
สู่ภาคท้องถิ่นของรัฐบาล ท าให้กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจของเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ มาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ด าเนินการแทน  
 เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลต าบลบางเมือง ทั้งหมดจ านวน 17,232 คน (ข้อมูล ณ วันที่    
9 เมษายน 2564) งานบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในความรับผิดชอบของงานสวัสดิการบุคคล    
ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม  



ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของเทศบาลต าบลบางเมือง สังกัดกองสวัสดิการสังคม ต าแหน่ง      
นักสังคมสงเคราะห์ จึงมีความสนใจที่จะวิจัยเรื่อง “การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษากลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ว่านโยบาย   
ประสบผลส าเร็จเพียงใด ตลอดถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินนโยบาย และเพ่ือน า     
ผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการบริการให้ได้มาตรฐานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการต่อไป  

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ 

(survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาข้อสรุปจากการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากร คือ สมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ จ านวน 234 คน โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และไม่ได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยผู้วิจัยศึกษาเฉพาะสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีจ านวน 145 คน จากสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มไลน์ชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จ านวน 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ     

ระดับการศึกษา และอาชีพ  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายในองค์การ ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระตามกรอบแนวคิด

ของ Paul A. Sabatier และ Daniel. A. Mazmanian (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 
87 - 88)  มีจ านวนทั้งหมด 9 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านความยากง่ายของปัญหา 2) ด้านสมรรถนะ
ของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการก าหนดนโยบายไปปฏิบัติ 3) ด้านสภาพแวดล้อมที่มี       
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ        
ลิเคิร์ท (Likert scale) (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 62-63) ตั้งแต่ 1 คะแนน หมายถึง 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง 5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยก าหนดให้แต่ละระดับมีช่วงห่างคะแนนเท่ากัน 



 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นตัว
แปรตามตามกรอบแนวคิดของ Paul A. Sabatier และ Daniel. A. Mazmanian (อ้างถึงใน       
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 87 - 88) มีจ านวนทั้งหมด 15 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านผลผลิต    
นโยบาย 2) ด้านการปฏิบัติตามผลผลิตนโยบาย 3) ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของผลผลิต    
นโยบาย 4) ด้านการรับรู้ผลกระทบผลผลิต 5) ด้านการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ลักษณะ
ค าตอบเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert scale) (อ้างถึง ใน เฉลิมพล 
ศรีหงษ์, 2564, หน้า 62-63) ตั้งแต่ 1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ไปจนถึง 5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยก าหนดให้แต่ละ
ระดับมีช่วงห่างคะแนนเท่ากัน 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนข้อคิดเห็นในการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นค าถามปลายเปิด (open-ended questions)    
มีจ านวนทั้งหมด 2 ข้อ 

 วิธีการสร้างและทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามในการวิจัย จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจโครงสร้างด้าน
เนื้อหา โดยมีการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ด้าน คือ ด้านความ เที่ยงตรง (validity) และ
ด้านความน่าเชื่อถือ (reliability) ดังนี้  

1. การหาความเที่ยงตรง (validity) ผู้วิจัยเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่
ปรึกษา พิจารณา และตรวจสอบเนื้อหา โครงสร้าง และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
รวมถึง ปรับปรุงภาษาท่ีใช้ให้มีความชัดเจนและเหมาะสม  

2. การหาความน่าเชื่อถือ (reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลส าโรงเหนือ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.909 
แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยได ้ 

วิธีการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามผ่าน Google 

Form ในกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการจ านวน 145 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive หรือ Judgmental sampling)         



2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลสารสนเทศในเรื่อง
การน านโยบายไปปฏิบัติ และเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ 
รายงานวิชาการ หนังสือ สื่อความรู้ออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ 
และน ามาประมวลผล สรุปข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลจากแบบสอบถาม  

ที่ได้รับการตอบกลับทั้งหมด และลงรหัส (coding) ในแต่ละค าถามของแบบสอบถาม  
 2. ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

2.1 สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วย 
ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2.2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย 
ค่า t-test (independent sample t-test) และค่า F-test แบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Variance)  
3. ตรวจสอบความถูกต้องและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบล

บางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 145 คน เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายในองค์การ 
ผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะ สรุปตามล าดับได้ ดังนี้  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 65.5) และเป็นเพศชาย จ านวน 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 34.5) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60 - 69 
ปี จ านวน 96 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.2) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ (ป.6 หรือ 
ป.4) จ านวน 47 คน (คิดเป็นร้อยละ 32.4) และส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 64 คน      
(คิดเป็นร้อยละ 44.1) 

2. ปัจจัยภายในองค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยภายในองค์การโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (x  = 3.60, S.D. = .68) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(x  = 3.72, S.D. = .78) รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการ



ก าหนดนโยบายไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 3.57, S.D. = .80) และ ด้านความยาก
ง่ายของปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (x  = 3.49, S.D. = .88) ตามล าดับ 

3. ผลการน านโยบายเบี้ยยังชีพไปปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ
น านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 3.68, S.D. = .58)              
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติตามผลผลิตนโยบาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น
ด้วย  (x  = 3.90, S.D. = .71) รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ผลกระทบผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เห็นด้วย (x  = 3.86, S.D. = .81)   ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของผลผลิตนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย (x  = 3.68, S.D. = .72) ด้านผลผลิตนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 
3.50, S.D. = .89) และด้านการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (x  = 
3.48, S.D. = .78) ตามล าดับ 

4. การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า          
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ       
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อผลส าเร็จของการน านโยบาย     
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น เพศ ไม่มี
ความแตกต่างกัน 

5. การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติจ าแนกตามปัจจัยภายในองค์การ พบว่า 
ปัจจัยภายในองค์การโดยภาพรวม ส่งผลต่อการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ โดยมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (sig.) เท่ากับ .000 จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ด้านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติผู้สูงอายุ ด้านวัตถุประสงค์และแนวทางในการ
ด าเนินงาน ด้านการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน ด้านสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ  ด้าน
สภาพการณ์ทางสังคม และด้านสถานการณ์ทางการเมือง มีผลต่อการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ 

 6. ผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ พบว่า ภาพรวมด้านการปฏิบัติ
ตามผลผลิตนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 3.90, S.D. = .71) รองลงมา คือ ภาพรวม
ด้านการรับรู้ผลกระทบผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 3.86, S.D. = .81) ภาพรวมด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงของผลผลิตนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 3.68, S.D. = .72) 
ภาพรวมด้านผลผลิตนโยบาย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 3.50, S.D.=.89) และอันดับ
สุดท้าย คือ ภาพรวมด้านการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (x  = 3.48, 
S.D. = .78) ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย (x  = 
3.68, S.D. = .58) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

 



 7. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คือ 

7.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเบี้ยยั งชีพผู้ สู งอายุ  ได้แก่  การ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดีและไม่ทั่วถึง ผู้สูงอายุ ไม่ทราบสิทธิของตนเองโดยเฉพาะผู้สูงอายุ      
ในพ้ืนที ่ห่างไกล และไม่มีผู้ดูแล 

7.2 โครงสร้างการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติมีการบูรณาการกั น
ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่การขาดการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
หรือส่งเสริมโครงสร้างการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

7.3 การจัดสรรงบประมาณนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม  ได้แก่ 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้สูงอายุ และล่าช้า ไม่ตรงเวลา  

7.4 การด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้แก่ การขาดการดูแลผู้สูงอายุ การ
เข้าถึงผู้สูงอายุ และใส่ใจดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ยังมีน้อย 

7.5 จ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน ได้แก่ จ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
ในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสมและใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้เพียงเล็กน้อย 

7.6 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุน้อย จึงท าให้นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ใช้ในปัจจุบันไม่ค่อยตอบสนองความ
ต้องการหรือส่งเสริมผู้สูงอายุในบางข้อ 

8. แนวทางการทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ของสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คือ  

8.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แก้ไขปัญหาได้โดย 
ควรท าการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)      
ในการกระจายข่าวสารข้อมูล นอกจากนี้การบอกต่อข้อมูลกันเองในหมู่ชาวบ้านผ่านการ
พูดคุยกันโดยตรงและทางโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการเบี้ยยังชีพได้อย่างทั่วถึง  

8.2 ด้านโครงสร้างการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ และการบูรณาการ
กันระหว่างหน่วยงาน แก้ปัญหาโดยการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้สูงอายุร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน หรือกลุ่มเครือข่าย 

8.3 ด้านการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาได้โดยการ
ยืมเงินสะสมของเทศบาลมาจ่ายเบี้ยยังชีพแทนก่อนที่เงินอุดหนุนจะส่งมา 

8.4 ด้านการดูแลเรื่องความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
สามารถแก้ปัญหาได้โดย มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเบื้องต้น , 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ , ส่งเสริมการท างาน
และหารายได้ของผู้สูงอายุ  



8.5 ด้านจ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยังไม่มีความเหมาะสม สามารถแก้ปัญหา
ได้โดยจัดประชุมและร่างนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในด้านของงบประมาณขึ้นมาใหม่ 
เพ่ือให้เหมาะสมเพิ่ม โดยการพิจารณาใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

8.6 ด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ สามารถแก้ปัญหาได้โดยการจัดประชุม จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้สูงอายุแสดง        
ความคิดเห็น เพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุและปรับปรุงแก้ไข             
ได้ตรงประเด็น 

การอภิปรายผล  
การวิจัย เรื่อง การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ กรณีศึกษา กลุ่มไลน์ชมรม

ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้  

1. การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
สมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ที่แตกต่างกันจะส่งผล
ต่อผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แตกต่างกัน ในขณะที่ เพศของสมาชิก
กลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อ
ผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีรายระเอียด ดังนี้  

เพศ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไม่เป็นตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ขัดแย้งกับสุชาดา นพศิริรัตน์ (2556) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการน านโยบาย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของเทศบาลต าบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้สูงอายุ   
ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นการน านโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แตกต่างกัน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

อายุ ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อส าเร็จของการน านโยบาย          
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นตามสมมติฐาน
ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสุชาดา นพศิริรัตน์ (2556) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการน า
นโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของเทศบาลต าบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นการน านโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ระดับการศึกษา ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อส าเร็จของ
การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็น
ตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสุชาดา นพศิริรัตน์ (2556) ที่ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุต่อการน านโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของเทศบาลต าบลท่าเกษม จังหวัด



สระแก้ว พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นการน านโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับกมลชนก เบญจภุมริน 
(2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการให้บริการ และด้านขั้นตอนในการให้บริการของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

อาชีพ ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อส าเร็จของการน านโยบายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ สอดคล้องกับสุชาดา นพศิริรัตน์ (2556) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการน า
นโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของเทศบาลต าบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นการน านโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับกมลชนก เบญจภุมริน (2556) ที่ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ  ด้านขั้นตอนในการให้บริการ
ของการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

2. ผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยภายในองค์การ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยภายในองค์การที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลส าเร็จของการน า
นโยบายเบี้ยชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ แตกต่างกัน สอดคล้องกับนันท์ภาอร อุ่นชิม (2555) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า 1) กระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่ละด้านนั้นมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สูงอายุและเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้  พร้อมกันนี้ได้มีการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงด้านการ
ประกาศรายชื่อผู้สิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างน้อย 15 วัน สอดคล้องกับฮาบีบ๊ะ สังข์นุ้ย 
(2558) ที่ศึกษาการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาปฏิบัติ : กรณีศึกษาเทศบาล ต าบลหารเทา 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พบว่า ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงาน ตามนโยบายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมาปฏิบัติมีความเหมาะสมพอสมควร สอดคล้องกับบุญมี โทท า และคณะ (2559) ที่ศึกษา
การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ พบว่า มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ 
ลักษณะ นโยบายที่มีแนวทางของวัตถุประสงค์ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับความเป็น
จริง ส่งผลที่ดีต่อการด าเนินการโครงการอย่างชัดเจน 

 
 



3. ผลส าเร็จของการน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของสมาชิกกลุ่มไลน์ชมรม 
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก  

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้สูงอายุในกลุ่มไลน์ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับสุชาดา นพศิริรัตน์ (2556) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
ต่อการน านโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ของเทศบาลต าบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับศรัณย์ จันทร์แจ่ม (2556) ที่การประเมินผลการน านโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลคู อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่า การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า เทศบาลต าบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการควรที่จะมีการ

พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  
1. ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาเทศบาล ในการ

กระจายข่าวสารข้อมูล  
2. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ  และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ   

ได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ  
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้หรือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงความรู้  ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุร่วมกับเยาวชน คนในชุมชน หรือ

กลุ่มเครือข่าย 
5. ดูแลเรื่องความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุให้มากข้ึน  
6. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้สูงอายุแสดงความคิดเห็น จัดท าแบบสอบถาม ท าการสัมภาษณ์

ความต้องการของผู้สูงอายุ หรือจัดอบรมเพ่ือถอดบทเรียนหรือความคิดเห็นของผู้สูงอายุผ่าน
กิจกรรมในการอบรม  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิงปริมาณ โดยอาจเพ่ิมค าถามปลายเปิด
เพ่ือให้ทราบทัศนคติที่กว้างข้ึนของผู้สูงอายุ 
 2. ศึกษาพ้ืนที่การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เหมือนหรือ
ต่างกัน เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์ที่มาของปัญหาต่อไป 
 3. ควรศึกษาการพยากรณ์ตัวแปรปัจจัยภายในองค์การ ว่าด้านใด สามารถใช้พยากรณ์ผล
การน านโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้ดีที่สุด เพ่ือจะได้ทราบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการน า
นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้แม่นย าขึ้น  
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