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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาปัญหาในการดาเนินโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ มีอาคาร สถานที่ ที่เหมาะสม ในการดาเนินโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ ได้แก่ มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการดาเนินงานตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลการดาเนินงาน ได้แก่ การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุเดินทางมา
รับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คาสาคัญ : การประเมินผลโครงการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Abstract
The objectives of this research were to 1) evaluate Financial Aid Welfare for the elderly
Project of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district, Phranakhon Si
Ayutthaya province, and 2) study the problems of the implementation of Financial Aid Welfare for
the elderly Project of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district, Phranakhon
Si Ayutthaya province. The target population of this study is the elderly with right to receive the
Financial Aid Welfare of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district,
Phranakhon Si Ayutthaya province amount 332 people. Research instrument was a questionnaire.
The statistical tools used for analyzing data in this study were Frequency, Percentages, mean and
Standard Deviation. The findings revealed that : 1) Evaluation Financial Aid Welfare for elderly
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Project of Pra Kaew Sub-district Administrative Organization, Pachee district, Phranakhon Si
Ayutthaya province, the overall has high level performance result. Considering each aspect found
that the context or environment, preliminary factors, process and performance results were at a
highest level. 2) The problems of the project found that elderly to travel for to get to the Financial
Aid inconvenient, budget as elderly received were not enough to living and officer did not give
advice clearly about the information of the project.
Keywords : Project Evaluation, Financial Aids for Elderly

1. บทนา
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการ
ของการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่ น โดยก าหนดภารกิ จ การถ่ า ยโอนให้ แ ก่ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่น ไว้ 6 ด้ าน ได้ แก่ ด้ า นโครงสร้ า ง
พื้ น ฐาน ด้ า นงานส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นการจั ด
ระเบียบชุมชนหรือสังคม ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุ น พาณิ ช ยกรรมและการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นการ
บริ ห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น
ภารกิจหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จั ด บริ ห ารสาธารณะเพื่ อ ประชาชน ซึ่ ง ก าหนดไว้
พระราชบัญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจาย
อานาจให้ แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (10) ก าหนดให้เทศบาล เมื องพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมไว้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
และตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่ ว นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ดังกล่าวเช่นเดียวกัน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
กรมประชาสงเคราะห์ดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ 3 มี น าคม พ.ศ. 2535
ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น โดยก าหนดอั ตราเบี้ ยยั งชี พแบบขั้ นบั นได
สาหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ
เบี้ยยังชีพ 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี

จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาทต่อเดือน ผู้สู งอายุที่มีอายุ
80-89 ปี จะได้ รั บเบี้ ยยั งชี พ 800 บาทต่ อเดื อน และ
ผู้สู งอายุ ที่ มีอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้ รั บเบี้ยยังชี พ 1,000
บาทต่อเดือน ซึ่งผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องมี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ คื อ 1) มี สั ญ ชาติ ไ ทย 2) อายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 3) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นคาขอ 4)
ไม่ เป็ น ผู้ไ ด้ รับ สวัส ดิก ารหรื อสิ ท ธิป ระโยชน์ อื่น ใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดให้เป็นประจา โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ยั งชี พ แบบขั้ น บั น ไดตั้ งแต่
ปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็นต้นไป
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว อ าเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล
ขนาดกลาง ได้ดาเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ า ยโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์ (ปั จ จุ บั น
เปลี่ยนเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รั บเบี้ยยังชีพ
จานวน 332 คน แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลพระ
แก้ ว จะมี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการ
ดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับหนึ่ง
แต่ในข้อเท็จจริงยังคงมีปัญหาในการดาเนินงานด้านการ
จ่ า ยเบี้ ย ยั งชี พ ผู้ สู งอายุ ด้ ว ยปั จ จั ย หลายประการ เช่ น
สภาพพื้นที่ สภาพทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม รายได้
ของท้องถิ่น การอุดหนุนเงินจากรัฐบาล จานวนบุคลากร
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร รวมถึงความตระหนัก
และการให้ความสาคัญ ในเรื่องการดาเนินงานด้านการ
จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้นาท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรคใน
การดาเนินงาน
ดัง นั ้น ในฐานะผู ้ว ิจ ัย เป็น บุค ลากรขององค์ก าร
บริห ารส่ว นตาบลพระแก้ว และปฏิบัติห น้า ที่ใ นการ
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ดาเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ย ยังชีพ ผู้สูงอายุ
จึง มีค วามสนใจที ่จ ะศึก ษาเรื ่อ งก ารประเมิน ผล
โครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก าร
บริห ารส่ว นต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อนาผลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก าร
บริห ารส่ว นต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนที่ 3 ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ย ยังชี พผู้ สูงอายุ ขององค์การบริ หารส่ว นต าบลพระ
แก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. ผลการวิจัย

2.1 เพื่ อประเมิ นผลโครงการสวั สดิ การเบี้ย ยังชี พ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เ ป็ น เพศหญิง มี อายุ
ระหว่ า ง 60-69 ปี มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
ประถมศึกษา ไม่ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 3,000 บาท

2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาในการด าเนิ น โครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
332 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น แบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับ การศึก ษาสูงสุ ด อาชี พ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตรวจสอบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ความถี่ (Frequency) ,ร้อยละ (Percentage) ,
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

4.2 ข้อ มูล ด้า นการประเมิน ผลโครงการสวัส ดิก าร
เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ ขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
พระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม
1.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล
2. องค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้วให้
ความสาคัญกับนโยบาย
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ

ผลการประเมิน

S.D.
แปล
ความ
4.72 0.50
มาก
ที่สุด
4.54

0.54

มาก
ที่สุด
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม
3.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข
4.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กาหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน
5.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ
6.จุดมุ่งหมายของ
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ
รวม

ผลการประเมิน
S.D.
แปล
ความ
4.50 0.60
มาก


4.35

0.62

มาก

4.46

0.64

มาก

4.41

0.69

มาก

4.50

0.30

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า การประเมิ นผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
พระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบท
หรือสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวั สดิการเบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ผลการประเมิน

ด้านปัจจัยเบื้องต้น
S.D.
แปล
ความ
1.มีอาคาร สถานที่ ที่
4.64 0.54
มาก
เหมาะสม ในการดาเนิน
ที่สุด
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ
2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่
4.44 0.57
มาก
เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ผสู้ ูงอายุ
3. มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล 4.43 0.62
มาก
และบริการแก่ผสู้ ูงอายุ
อย่างเพียงพอ
4. มีผู้นาชุมชน
4.48 0.68
มาก
ประสานงานตาม
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง
5. มีงบประมาณ
4.37 0.74
มาก
สนับสนุนโครงการที่
เพียงพอ
6. องค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้วสามารถ
บริหารจัดการ
4.49 0.69
มาก
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมาอย่างเป็น
ธรรม
รวม
4.48 0.40
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่ า การประเมิ น ผลโครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวั สดิการเบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านกระบวนการ

ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวั สดิการเบี้ ยยังชีพผู้สู งอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านผลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน
S.D.
แปล
ความ
4.54 0.65
มาก
ที่สุด

ผลการประเมิน
ด้านผลการดาเนินงาน
S.D.
แปล
ความ
1.การได้รับเบี้ยยังชีพ
4.68 0.51
มาก
ผู้สูงอายุสามารถ
ที่สุด
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับผูส้ ูงอายุ
2.การได้รับเบี้ยยังชีพทา 4.45 0.60
มาก
ให้ผู้สูงอายุมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3.โครงการสวัสดิการ
4.40 0.66
มาก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่าง
4.38 0.71
มาก
ครอบคลุม
4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ได้
5.การได้รับเบี้ยยังชีพ
4.34 0.66
มาก
ผู้สูงอายุทาให้ผสู้ ูงอายุ
รู้สึกว่ามีความมั่นคงใน
ชีวิต
6.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทา 4.45 0.76
มาก
ให้ผู้สูงอายุมีขวัญและ
กาลังใจดีขึ้น
รวม
4.45 0.39
มาก

ด้านกระบวนการ
1.มีการจัดประชุมเพื่อ
ชี้แจงวิธีการดาเนินงาน
ตามโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2.มีระบบรับลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
3.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโครงการ
สวัสดิการเบีย้ ยังชีพ
ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
ได้รับรู้
4.มีการประชาสัมพันธ์
กาหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการรับเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละ
เดือน
5.มีการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตรงตาม
กาหนดเวลา
6.มีการแจ้งให้ผสู้ ูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทราบ
เมื่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลพระแก้วโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร
รวม



4.42

0.62

มาก

4.38

0.67

มาก

4.38

0.74

มาก

4.41

0.67

มาก

4.46

0.76

มาก

4.43

0.43

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า การประเมิ น ผลโครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก



จากตารางที่ 4 พบว่ า การประเมิ น ผลโครงการ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยังชี พ ผู้ สูงอายุ ขององค์ก ารบริห ารส่ ว น
ตาบลพระแก้ว อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านผลการดาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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4.3 ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สู งอายุ ข ององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.3.1 ผู้สูงอายุเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก
4.3.2 งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
4.3.3 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ชัดเจน
4.3.4 ขาดการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงาน

5. อภิปรายผล
จากการศึกษาการประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชี พผู้ สู งอายุ ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้รูปแบบซิปป์
รายละเอียดดังนี้
5.1 การประเมิ น ผลโครงการสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้ อ ม โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก ณรงค์มี [4] ที่ศึกษา
การใช้แบบจาลอง CIPP ในการประเมินการรับเบี้ยยังชีพ
ของผู้ สู ง อายุ : กรณี ศึ ก ษาเทศบาลนครนนทบุ รี ผล
การศึ ก ษาพบว่ า การประเมิ น บริ บ ทสภาวะแวดล้ อ ม
พบว่ า โครงการจ่า ยเบี้ย ยังชีพ ผู้สู งอายุเ ป็น นโยบายที่
ก่ อก า เ นิ ด จ า กพร ร ค กา ร เ มื องที่ เ ป็ นรั ฐบ า ล มี
วัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุและใช้
เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
5.2 การประเมิ น ผลโครงการสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว
อ าเภอภาชี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นปั จ จั ย
เบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวรรณี ประมาณ [7] ที่ศึกษาการประเมิน
โครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก าร
บริห ารส่ว นต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จัง หวัด
สมุท รปราการ ผลการวิจัยพบว่า ด้า นปัจ จัยเบื้อ งต้น
ของโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่การปฏิบัติระดับ
มากที่สุด คือ มีส ถานที่ใ ห้ติด ต่อ ราชการตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
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5.3 การประเมิน ผลโครงการสวัส ดิก ารเบี ้ย ยัง ชีพ
ผู ้ส ูง อายุข ององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลพระแก้ว
อ าเภ อ ภ าชี จัง หวัด พระ น ครศรีอ ยุธ ยา ด้า น
กระบวนการ โดยภาพรวมอยู ่ใ นระดับ มาก ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิภา เยาวกูล [1] ที่ศึกษา
การประเมินผลโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล ในเขตอาเภอพรหมพิร าม
จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการ
แ ล ะ ขั ้น ต อ น ก า ร ด า เ น ิน ง า น โ ค ร ง ก า ร ก า ร
ประชาสัม พัน ธ์ที ่เ กิด ผลสัม ฤทธิ ์ม ากที ่ส ุด คือ การ
กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีก ารประสานงานกับหน่วยงานอื่นทันตาม
กาหนดเวลา
5.4 การประเมิ น ผลโครงการสวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพระแก้ ว
อ าเภอภาชี จั ง หวัดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ า นผลการ
ดาเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของ สุ ชั ญ ญา มะสิ ท ธิ์ [6] ที่ ศึ ก ษาการ
ประเมิ น ผลโครงการจั ด สรรเบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ
เทศบาลต าบลบางประกง อ าเภอบางปะกง จั ง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา ผลการวิ จั ย พบว่ า ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลของ
ผลผลิต ผู้สูงอายุนาเงินไปใช้จ่ายได้ตรงกับวัตถุประสงค์
คือนาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับปัจจัยสี่
5.5 ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สู งอายุ ข ององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลพระแก้ ว
อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ดังนี้
ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลพระแก้ว อาเภอ
ภาชี จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ แ ก่ 1) ผู้ สู ง อายุ
เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก 2) งบประมาณที่
ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ 3) เจ้าหน้าที่ให้
คาแนะนาไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ ชัด เจน 4) ขาดการติด ตามประเมิน ผลและ
ตรวจสอบผลการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ นลินี โล่ชิงชัยฤทธิ์ [2] ที่ศึกษาการประเมินผลการ
ด าเนิ น งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ :
กรณี ศึ ก ษา เทศบาลนครเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
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ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า ปัญหา ความเพียงพอของงบประมาณ
การติ ด ตามตรวจสอบผลการด าเนิ น งาน เหล่ า นี้ เ ป็ น
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ปัญหาความสามารถ
ของบุคลากรในการดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อย และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา สามัญเขตกิจ [3] ที่
ศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ ของเทศบาล ต าบลหนองปล้ อง พ บ ว่ า
ความสามารถของบุคลากรในการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบวิธีปฏิบัติ ความ
ไม่เพียงพอของงบประมาณในการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การติดตามตรวจสอบผล
การดาเนินงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สาทิพย์ ภู่ไหมพรหม [5] ศึก ษาการประเมิน ผลการ
ด าเนิน งานด้า นการจ่า ยเบี ้ย ยัง ชีพ ผู ้ส ูง อายุข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลเนินศาลา อาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาใน
การดาเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งด้าน
ตัวบุคคล เช่น เจ้าหน้า ที่ไ ม่ไ ด้ใ ห้คาแนะนา ตลอดจน
ขาดการติดตามประเมินผลการดาเนินงานจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเชิงลึกไปถึงผู้สูงอายุโดยตรง สอดคล้องกับ สุวรรณี
ประมาณ [7] ศึก ษาการประเมิน โครงการสวัส ดิก าร
เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบาง
บ่อ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุท รปราการ ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาในการดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ ได้แ ก่ จานวนเงิน เบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ
เดือนละ 500 บาท น้อยเกินไป
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ควรมีการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตามชุมชน
6.2 รั ฐ บาลควรปรั บ เงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ตาม
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการ
ดารงชีพ
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6.3 เจ้า หน้า ที่ ควรให้ค าแนะนาที่ชัด เจนเกี่ย วกั บ
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
6.4 ควรมีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผล
การดาเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

7. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัย
7.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการ
ดาเนินโครงการสวัสดิการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7.2 การศึกษาจานวนเงินเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมกับ
ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ
7.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาเนินโครงการ
สวั สดิ การเบี้ ยยั งชี พผู้ สู งอายุ ของเทศบาลกั บองค์ การ
บริหารส่วนตาบล
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