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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 2) ศึกษาปัญหาในการด าเนินโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
332 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ มีอาคาร สถานที่ ที่เหมาะสม ในการด าเนินโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ ได้แก่ มีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงวิธีการด าเนินงานตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผลการด าเนินงาน ได้แก่ การได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุเดินทางมา
รับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ : การประเมินผลโครงการ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

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. บทน า 
 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการ
ของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยก าหนดภารกิจการถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้ านการจัด
ระเบียบชุมชนหรือสังคม ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็น
ภารกิจหน้าท่ีหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริหารสาธารณะเพื่อประชาชน ซึ่ งก าหนดไว้
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 (10) ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมไว้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 
และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีดังกล่าวเช่นเดียวกัน 
 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
กรมประชาสงเคราะห์ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535 
ต่อมากรมประชาสงเคราะห์ ได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้าน 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ
เบี้ยยังชีพ 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี 

จะได้รับเบี้ยยังชีพ 700 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 
80-89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาทต่อเดือน และ
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ 1,000 
บาทต่อเดือน ซึ่งผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้  คือ 1) มีสัญชาติไทย 2) อายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 3) เป็นผู้มีช่ืออยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นค าขอ 4) 
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดให้เป็นประจ า โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดตั้งแต่
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เป็นต้นไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง ได้ด าเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ตามภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์  (ปัจจุ บัน
เปลี่ยนเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ  
จ านวน 332 คน แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลพระ
แก้ว จะมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้ าที่ ในการ
ด าเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับหนึ่ง 
แต่ในข้อเท็จจริงยังคงมีปัญหาในการด าเนินงานด้านการ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น 
สภาพพื้นที่ สภาพทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม รายได้
ของท้องถิ่น การอุดหนุนเงินจากรัฐบาล จ านวนบุคลากร 
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร รวมถึงความตระหนัก
และการให้ความส าคัญในเรื่องการด าเนินงานด้านการ
จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้น าท้องถิ่น และปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 
 ดังนั ้นในฐานะผู ้ว ิจ ัยเป็นบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพระแก้ว และปฏิบัติหน้าที่ในการ
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ด าเนินงานตามโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จ ึงม ีความสนใจที ่จะศ ึกษา เรื ่อ งก ารประเม ินผล
โครงการสวัสดิการเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุขององค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลพระแก ้ว  อ า เภอภาช ี จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน าผลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนา
โครงการสวัสดิการเบี ้ยยังชีพผู ้ส ูงอายุขององค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลพระแก ้ว  อ า เภอภาช ี จ ังหว ัด
พระนครศรีอยุธยา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 2.1 เพื่อประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 2.2  เพื่ อศึกษาปัญหาในการด า เนินโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 
3.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
332 คน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  
โดยผู้วิจัยแบ่งเป็น  3  ขั้นตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตรวจสอบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 
ระดับ  โดยมีการแปลความหมาย 5 ระดับ  
 

 ตอนที่ 3 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระ
แก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ใช้ความถี่ (Frequency) ,ร้อยละ (Percentage) ,
ค่ าเฉลี่ ย  (Mean) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)  
 
4. ผลการวิจัย  
 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 60 -69 ปี  มีระดับการศึกษาอยู่ ในระดับ
ประถมศึกษา ไม่ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ ากว่า 3,000 บาท  
 
4.2 ข้อมูลด้านการประเมินผลโครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
  ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม 
 

ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม 

ผลการประเมิน 
  ..DS  แปล

ความ 
1.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

4.72 0.50 มาก
ที่สุด 

2. องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้วให้
ความส าคญักับนโยบาย
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

4.54 0.54 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม 

ผลการประเมิน 
 

 แปล
ความ 

3.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้
ผู้สูงอายสุามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข 
4.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน 

4.50 
 
 
 
 
 

4.35 

0.60 
 
 
 
 
 

0.62 

มาก 
 
 
 
 
 

มาก 

5.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ผู้สูงอาย ุ
6.จุดมุ่งหมายของ
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ 

4.46 
 
 
 

4.41 

0.64 
 
 
 

0.69 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 4.50 0.30 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล
พระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบท
หรือสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัยเบื้องต้น 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ผลการประเมิน 

  ..DS  แปล
ความ 

1.มีอาคาร สถานท่ี ท่ี
เหมาะสม ในการด าเนิน
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ   

4.64 0.54 มาก
ที่สุด 

2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่ผูสู้งอาย ุ

4.44 0.57 มาก 

3. มีเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล
และบริการแก่ผูสู้งอายุ
อย่างเพียงพอ 
4. มีผู้น าชุมชน
ประสานงานตาม
โครงการสวัสดิการเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.43 
 
 

4.48 

0.62 
 
 

0.68 

มาก 
 
 

มาก 

5. มีงบประมาณ
สนับสนุนโครงการที่
เพียงพอ 
6. องค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้วสามารถ
บริหารจดัการ
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรมาอย่างเป็น
ธรรม 

4.37 
 
 
 
 

4.49 

0.74 
 
 
 
 

0.69 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

รวม 4.48 0.40 มาก 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

 ..DS
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  ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านกระบวนการ 
 

ด้านกระบวนการ 
ผลการประเมิน 

  ..DS  แปล
ความ 

1.มีการจัดประชุมเพื่อ
ช้ีแจงวิธีการด าเนินงาน
ตามโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

4.54 0.65 มาก
ที่สุด 

2.มีระบบรับลงทะเบยีน
ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง 

4.42 0.62 มาก 

3.มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารโครงการ
สวัสดิการเบีย้ยังชีพ 
ผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ
ได้รับรู ้
4.มีการประชาสัมพันธ์
ก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการรับเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละ
เดือน   

4.38 
 
 
 
 

4.38 

0.67 
 
 
 
 

0.74 

มาก 
 
 
 
 

มาก 

5.มีการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุตรงตาม
ก าหนดเวลา 
6.มีการแจ้งให้ผูสู้งอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทราบ
เมื่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้วโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร 

4.41 
 
 

4.46 

0.67 
 
 

0.76 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 4.43 0.43 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านกระบวนการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านผลการด าเนินงาน 
 

ด้านผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

  ..DS  แปล
ความ 

1.การไดร้ับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายสุามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับผูสู้งอายุ    

4.68 0.51 มาก
ที่สุด 

2.การไดร้ับเบี้ยยังชีพท า
ให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

4.45 0.60 มาก 

3.โครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่าง
ครอบคลุม 
4.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ได้   

4.40 
 
 
 

4.38 

0.66 
 
 
 

0.71 

มาก 
 
 
 

มาก 

5.การไดร้ับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุท าให้ผูสู้งอายุ
รู้สึกว่ามีความมั่นคงใน
ชีวิต 
6.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท า
ให้ผู้สูงอายุมีขวญัและ
ก าลังใจดีขึ้น 

4.34 
 
 
 

4.45 

0.66 
 
 
 

0.76 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 4.45 0.39 มาก 
 
   จากตารางที่ 4 พบว่า การประเมินผลโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพระแก้ว อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านผลการด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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4.3 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.3.1 ผู้สูงอายุเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก  
4.3.2 งบประมาณที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
4.3.3 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีชัดเจน 
4.3.4 ขาดการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 
 
5. อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้รูปแบบซิปป์ 
รายละเอียดดังนี ้
 
5.1 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบริบทหรือ
สภาพแวดล้อม  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชนก ณรงค์มี [4] ที่ศึกษา
การใช้แบบจ าลอง CIPP ในการประเมินการรับเบี้ยยังชีพ
ของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ผล
การศึกษาพบว่า การประเมินบริบทสภาวะแวดล้อม 
พบว่า โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่
ก่ อ ก า เ นิ ด จ ากพร รคกา ร เ มื อ งที่ เ ป็ น รั ฐบ าล  มี
วัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุและใช้
เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 
5.2 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัจจัย
เบ้ืองต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุวรรณี ประมาณ [7] ที่ศึกษาการประเมนิ
โครงการสวัสดิการเบี ้ยย ังชีพผู ้ส ูงอายุขององค์การ
บร ิหารส ่วนต าบลบางบ ่อ อ า เภอบางบ ่อ จ ังหว ัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่การปฏิบัติระดับ
มากที่สุดคือ มีสถานที่ให้ติดต่อราชการตามโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

 
5.3 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี ้ยยังชีพ
ผู ้ส ูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก ้ว 
อ า เ ภอภาช ี จ ังหว ัดพระนครศร ีอ ย ุธ ย า  ด ้าน
กระบวนการ  โดยภาพรวมอยู ่ในระด ับมาก  ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรวิภา เยาวกูล [1] ที่ศึกษา
การประเมินผลโครงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอพรหมพิราม 
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
ประชาสัมพันธ ์ที ่เก ิดผลส ัมฤทธิ ์มากที ่ส ุด ค ือ การ
กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นทันตาม
ก าหนดเวลา  
 
5.4 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านผลการ
ด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุชัญญา มะสิทธิ์  [6] ที่ศึกษาการ
ประเมินผลโครงการจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
เทศบาลต าบลบางประกง อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ด้านประสิทธิผลของ
ผลผลิต ผู้สูงอายุน าเงินไปใช้จ่ายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
คือน าเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับปัจจัยสี่  
 
5.5 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิปรายได้ดังนี้ 
 ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลพระแก้ว อ าเภอ
ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุ
เดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพไม่สะดวก 2) งบประมาณที่
ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 3) เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุที่ชัดเจน 4) ขาดการติดตามประเมินผลและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของ นลินี โล่ชิงชัยฤทธิ์ [2] ที่ศึกษาการประเมินผลการ
ด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า ปัญหา ความเพียงพอของงบประมาณ 
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน เหล่านี้เป็น
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ปัญหาความสามารถ
ของบุคลากรในการด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อย และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษรา สามัญเขตกิจ [3] ที่
ศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู งอายุ ของเทศบาลต าบลหนองปล้ อง  พบ ว่ า 
ความสามารถของบุคลากรในการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบวิธีปฏิบัต ิความ
ไม่เพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การติดตามตรวจสอบผล
การด าเนินงาน อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สาทิพย์ ภู่ไหมพรหม [5] ศึกษาการประเมินผลการ
ด า เน ินงานด ้านการจ ่าย เบี ้ยย ังช ีพผู ้ส ูงอาย ุของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาใน
การด าเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งด้าน
ตัวบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ค าแนะน า ตลอดจน
ขาดการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเชิงลึกไปถึงผู้สูงอายุโดยตรง สอดคล้องกับ สุวรรณี 
ประมาณ [7] ศึกษาการประเมินโครงการสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
บ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ จ านวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เดือนละ 500 บาท น้อยเกินไป   
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 
     6.1 ควรมีการออกหน่วยเคลื่อนท่ีบริการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุตามชุมชน  
  
     6.2 รัฐบาลควรปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ  

 6.3 เจ้าหน้าที่ ควรให้ค าแนะน าที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 
 6.4 ควรมีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผล
การด าเนินงานโครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 
 7.1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการสวัสดิการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
 7.2 การศึกษาจ านวนเงินเบี้ยยังชีพที่เหมาะสมกับ
ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ 
 
 7.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการด าเนินโครงการ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  
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