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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุ ประสงค์ (1) เพื่ อศึ กษาความสาเร็ จต่ อการนานโยบายการด าเนิ นงานสวั สดิ การสั งคมผู้ สู งอายุ ไปปฏิ บั ติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุ รี (2) เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ของการน านโยบายการด าเนิ นงานสวั สดิ การสั งคมผู้ สู งอายุ ไปปฏิ บั ติ การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ ประชากรคื อผู้ สู งอายุ ในพื้ นที่ บริ การ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาง จานวน 720 คน ทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (TaroYamane)
ได้ กลุ่ มตั วอย่ าง จานวน 257 คน จากการสุ่ มแบบมี ชั้ นเชิ ง การเก็ บตั วอย่ างใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการรวบรวมข้ อมู ล
ทาการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ มัชฌิมเลขคณิ ต ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิ ติอ้างอิงได้แก่ สหสัมพันธ์เพียสัน และการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึ กษาปรากฏว่า (1) ความส าเร็ จของการนา
นโยบายการด าเนิ นการสวัสดิ การสั งคมผู้ สู งอายุ ไปปฏิ บั ติ อยู่ ในระดั บมาก (2) ปั จจั ยส่ วนบุ คคลและปั จจั ยแห่ งความส าเร็ จ
ของการนานโยบายการดาเนินการสวัสดิการสังคม ของผู้สูงอายุไปปฏิบัติมีความสัมพั นธ์กันเชิงบวกในระดับปานกลางค่อนข้างต่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแห่งความสาเร็จของการนานโยบายการดาเนินการสวัสดิการสังคม
ของผู้สูงอายุไปปฏิบัติ สามารถอธิบายความผันแปร ความสาเร็จของการนานโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้ร้อยละ 33.5 โดยมีสมการตัวแปร
ที่อธิบายความสามารถดังกล่าว 5 ตัวแปร
คาสาคัญ: ปัจจัยแห่งความสาเร็จ, การนานโยบายไปปฏิบัติ, สวัสดิการสังคม

Abstract

This study aimed of verified (1) The effectiveness to Social welfare for the elder policy
implementation (2) To study the association between the affecting factors of Social welfare for the elderly
policy implementation and the effectiveness of social policy implementation. The population areas the
elders residing in service area of Donyang Tambon Administration Organization Muang District Phetchaburi
Province at the number of 720 person. Manhole the sample are employed Yamane principle to taking 257
personas by means of stratified sampling. Questionnaires was instrument for data altering Mange standard
deviation and percentage were and as descriptive statistics. Pearson’s R and stepwise Regression were
employed as inferential statistics. The findings were as following; (1) The effectiveness of Social welfare for
the elder was high level. (2) The demographic factors, the affecting factors of Social welfare for the elder
policy Implementation were correlated the effectiveness of said policy implementation significance at .05
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statistical. (3) The demographic and the affecting faction were explain the variation of the effectiveness of
said policy implementation at 33.5%.
Keywords: Effectiveness, Policy Implementation, Social welfare

บทนา

และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภู มิ ปั ญญา
ท้ องถิ่ น (ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี , 2545:
210-212)
ในปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุและสั ดส่วนผู้สูงอายุ
(ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่รวดเร็วทาให้โครงสร้างประชากรของประเทศไทย
กาลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ
(Population Ageing)" อั นจะมี ผลต่ อสภาพทางสั งคม
สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรทางสุขภาพและสังคมของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว
ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ และการด าเนิ นชี วิ ตในสั งคม จึ งจ าเป็ น
ต้องมีการเตรียมสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐ
จึงควรจัดเตรียมโครงการเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตนเองและมีส่วนร่วมในการทาประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวและชุมชนต่อไป

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 284
ได้มีการตราพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีเนื้อหา
สาระในการก าหนดอ านาจและหน้ าที่ ในการจัดบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกั บองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
โดยพยายามถ่ายโอนภารกิจหน้าที่หลายประการที่
รัฐดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และภารกิ จเดียวกั น
นั้นเององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นก็ สามารถรับผิดชอบ
ในการดาเนินการได้ รวมทั้งกาหนดให้มีการจัดสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับภารกิจ
ที่ ได้ รั บมอบหมาย ทั้ งนี้ ก าหนดให้ มี คณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่จัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ (วุฒิสาร
ตันไชย, 2544: 2)
แผนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2543 มาตรา 16 (10) ได้ถูกกาหนดขึ้น
โดยคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจที่จะถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้ างพื้ นฐาน ด้ านงานส่งเสริ มคุ ณ ภาพชีวิ ต
ด้านการจัดระเบี ยบชุ ม ชน สั งคม และการรัก ษา
ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาเร็จต่อการนานโยบาย
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติของ
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลดอนยาง อาเภอเมื อง
จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างปั จ จัย
แห่ ง ความส าเร็ จของการน านโยบายการด าเนิ นงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
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สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ของนโยบาย มี ความสั มพั นธ์เชิ งบวก กั บความส าเร็ จ
ของการนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
2. ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ของนโยบายร่วมกันอธิบายการผันแปรความสาเร็จ
ของการนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติได้อย่างน้อยร้อยละ 30
การทบทวนวรรณกรรม
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2(พ.ศ. 25452564) ซึ่งเป็นแผนที่ ต่อเนื่องจากแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (2524-2544) ถือเป็นการพัฒนาของการ
ทางานด้านผู้สูง อายุ ที่ เป็นผลมาจากการประชุม
สมั ช ชาโลกว่ า ด้ ว ยผู้ สู ง อายุ ที่ ก รุ ง เวี ย นนาของ
สหประชาชาติ ที่ ก าหนดให้มี การจัดท าแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ โดยแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 จะเน้น
แผนในลั กษณะของการบู รณาการที่ มองคนเป็ นจุ ด
ศูนย์กลางของการพัฒนา
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการจั ด ท าแผน
มีปรัชญาดังนี้ (1) การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุเป็น
กระบวน การสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม (2) ผู้สูงอายุมี
คุณค่า และศักยภาพ สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มี ส่วนร่วมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม (3) ผู้สูงอายุ มี
ศักดิ์ศรีและสมควรดารงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนได้
อย่างมี คุณภาพ ที่สมเหตุสมผล และสมวัย (4) ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม
และถึงแม้ผู้สูงอายุจานวนหนึ่งจะประสบความทุกข์ยาก
และต้องการการเกื้อกูลจากสังคมและรัฐ แต่ก็เป็น
เพียงบางช่วงเวลาของวัยสูงอายุเท่านั้น

โดยมี วิสัยทัศน์ดังนี้ “ผู้สูงอายุเป็นหลัก
ชัยของสั งคม” โดยประชากรผู้ สู งอายุที่ มี สถานภาพดี
(สุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่น มีสังคมที่ ดี
มีหลักประกันที่มั่นคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่
เหมาะสมอยู่ อย่ างมี คุ ณค่ า มี ศั กดิ์ ศรี พึ่ งตนเองได้
มี ส่ วนร่ วม มี โอกาสเข้ าถึ งข้ อมู ลและข่ าวสารอย่ าง
ต่อเนื่อง) ผู้สูงอายุที่ ทุ กข์ยากและต้องการการเกื้อกู ล
หากมีการดาเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุ
เหล่านี้ส่วนใหญ่ดารงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุ ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถ
รองรับผู้สูงอายุให้สามารถดารงอยู่กับครอบครัวและ
ชุม ชนได้อย่างมี คุณ ภาพ รัฐจะต้ องส่ง เสริม และ
สนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสานึกให้คนใน
สังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมเพื่อให้ประชากรทุกคนตระหนักถึงความสาคัญ
ของการเตรียมการและมีการเตรียมการเข้าสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอย่าง
มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตและมีหลักประกัน
เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กร ภาครัฐและ
เอกชนมีส่วนร่วมในภารกิจด้านผู้สูงอายุ เพื่อให้มี กรอบ
และ แนวทางปฏิบัติสาหรับส่วนต่าง ๆ ในสัง คมทั้ ง
ภาคประชาชนชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงาน
เกี่ ยวกั บผู้ สู งอายุ ได้ ปฏิ บั ติ งานอย่ างประสานและ
สอดคล้องกัน
รัฐได้จัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่
2 (พ.ศ.2545 - 2564) โดยจั ดแบ่ งเป็ น 5 ยุ ทธศาสตร์
ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความ
พร้ อมของประชากรเพื่ อวั ยสู งอายุ ที่ มี คุ ณภาพ
ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ (1) มาตรการหลักประกัน
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ด้านรายได้เพื่อวัยสูงอายุ (2) มาตรการ การให้การศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) มาตรการการปลุกจิตสานึก
ให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ
2. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก คือ (1) มาตรการ
ส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล
ตนเองเบื้องต้น (2) มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกั น
และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ (3) มาตรการ
ส่งเสริม ด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ
(4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (5) มาตรการ
ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นสื่ อทุ กประเภทให้ มี รายการเพื่ อ
ผู้สู งอายุและสนั บสนุ นให้ ผู้ สู งอายุ ได้ รับความรู้ และ
สามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ (6) มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย
3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทาง
สังคมสาหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก
คื อ (1) มาตรการคุ้ มครองด้ านรายได้ (2) มาตรการ
หลักประกันด้านคุณภาพ (3) มาตรการด้านครอบครัว
ผู้ดูแล และการคุ้มครอง (4) มาตรการระบบบริการ
และเครือข่ายการเกื้อหนุน
4. ยุ ท ธศาสต ร์ ด้ าน ก ารบ ริ ห าร
จัดการเพื่อการพัฒ นางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ
และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
2 มาตรการหลัก คือ (1) มาตรการการบริหารจัดการเพื่อ
การพั ฒนางานด้ านผู้ สู งอายุ ระดั บชาติ (2) มาตรการ
ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
ผู้สูงอายุ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและ
พัฒ นาองค์ค วามรู้ด้านผู้สูง อายุ และการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก คือ (1) มาตรการสนับสนุน
และส่งเสริมให้หน่วยงานวิจัยดาเนินการประมวลและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่จาเป็นสาหรับการ
ก าหนดนโยบายและการพั ฒนาการบริ การหรื อการ
ดาเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ (2) มาตรการ
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย
การพัฒ นาการบริการและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสม (3) มาตรการ
ดาเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
(4) มาตรการพัฒ นาระบบข้อมู ล ทางด้านผู้สูงอายุ
ให้เป็นระบบและทั นสมั ย (สานัก งานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2545: 6-7)
แนวคิดและทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติ
ในกระบวนการของนโยบายสาธารณะนั้น
อาจกล่ า วได้ ว่ า ขั้ น ตอนของการน านโยบายไป
ปฏิ บั ติ นั้ น มี ค วามส าคั ญ มากกว่ า ขั้ น ตอนอื่ น ๆ
เพราะถึงแม้ จะมีนโยบายที่ดีและผ่านการกาหนด
มาอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ชาก็ ตาม แต่ ห ากน า
นโยบายไปปฏิบัติแล้วประสบความล้มเหลวก็ย่อม
ไม่เกิดประโยชน์อันใด แต่กลับจะทาให้ต้องสูญเสีย
ทรัพยากรต่างๆของประเทศ และยังส่งผลเสียต่อผู้
ที่ เ กี่ ยวข้ อ งทุ ก ฝ่ าย ไม่ ว่าจะเป็ นประชาชนหรื อ
ข้ า ราชการที่ น านโยบายไปปฏิ บั ติ ร วมถึ งฝ่ าย
การเมื องที่เป็นผู้กาหนดนโยบายนั้นด้วย ดังนั้น ใน
ปั จจุ บั น ก ารน าน โยบ ายไป ป ฏิ บั ติ จึ ง ได้ รั บ
ความสาคัญและความสนใจมากขึ้น
การนานโยบายไปปฏิบัตินั้นมี ลัก ษณะ
สาคัญที่น่าสนใจและควรทาความเข้าใจ ดังที่ ริบเลย์
และ แฟรนค์ ลิ น (Ripley, Randal B. and Grace A.
Franklin, 1982: 41) ได้ แยกแยะว่ าการน านโยบาย
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ไปปฏิบั ติ นั้น มี ลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ มี ผู้ ที่
เกี่ยวข้องจานวนมาก (2) ผู้ที่ มีความเกี่ยวข้องกับการนา
นโยบายไปปฏิบัติล้วนมี วัตถุประสงค์ที่หลากหลายและ
มั กจะแตกต่ างกั น (3) นโยบายและโครงการของรัฐ
มักจะขยายใหญ่โตมากขึ้นทุ กวัน (4) หน่วยงานในหลาย
ระดับ จากหลายกระทรวง ทบวง กรม มักจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการนานโยบายไปปฏิบัติและ (5) ปัจจัยหลาย
ประการที่มีความสาคัญมากต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
และอยู่นอกเหนือการควบคุม
ในการศึกษาเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัตินั้น
จาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแบบของ
การนานโยบายไปปฏิบัติเพราะจะช่วยให้ผู้ศึกษา
เข้ าใจถึง ปัจ จั ยต่ างๆที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ หรื อ
ความล้ มเหลวของการน านโยบายไปปฏิ บัติ นอกจากนี้
ตัว แบบของการน านโยบายไปปฏิ บั ติยั ง ช่ วยให้
ผู้ศึกษาเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้ด้วย สาหรับตัวแบบของการนานโยบายไป
ปฏิบัตินั้น วรเดช จันทรศร (2551: 129) ได้เสนอ
ไว้ ดั งนี้ (1) ตั วแบบที่ ยึ ดหลั กเหตุ ผล (2) ตั วแบบด้ าน
การจัดการ (3) ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (4) ตัวแบบ
กระบวนการระบบราชการ และ (5) ตัวแบบทางการเมือง
ตัวแบบทั่ วไป เป็นตัวแบบที่ เป็นผลงานของ
Van Meter และ Van Horn ซึ่งตัวแบบทั่วไปนี้ได้
รวมตัวแปรบางส่วนของตัวแบบอื่น ๆ ไว้ค่อนข้าง
จะครอบคลุม โดยตัวแบบทั่วไปนี้จะให้ความสาคัญกับ
ปัจจัย 3 ปัจจัย คือ กระบวนการสื่อข้ อความสมรรถนะ
ขององค์การในการนานโยบายไปปฏิบัติ และความ
ร่วมมือสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ
สาหรับในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
ตัวแบบทั่วไปของ แวน มีเตอร์ และ แวน ฮอร์น (Van
Meter and Van Horn, 1975 อ้ างถึ งใน วรเดช
จัน ทรศร, 2551: 121) ประกอบด้วยตัวแปรทั้ งสิ้ น

6 ตั วแปร ซึ่ งเชื่ อมโยงระหว่ างนโยบายและสมรรถนะ
ในการนานโยบายไปปฏิบัติ ตัวแบบนี้ยังแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีต่อกัน และ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่ มีต่อตัวแปรตาม
ซึ่งได้รับการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์แล้ว ตัวแปรอิสระ
ที่ อยู่ในตัวแบบนี้ ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ ตัวแบบ
ทางทฤษฎีการนานโยบายไปปฏิบัติของแวน มีเตอร์
และแวนฮอร์น: กระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ
(วรเดช จันทรศร, 2551: 122) ประกอบด้วย (1) มาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย (2) ทรัพยากรของ
นโยบาย (3) การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม
สนับสนุนในการนานโยบายไปปฏิบัติ (4) ลักษณะ
ขององค์การที่นานโยบายไปปฏิบัติ (5) เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และ (6) ความร่วมมื อ
หรือการตอบสนองของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม
ในปัจจุบันนี้ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย
ของสวัสดิ การสังคมไว้มากมายหลายความหมาย
ดังนี้
ทู เมอร์ (John Tumer, 1974: 19) ได้ ให้
ความหมายของสวัสดิการสังคมไว้ว่า เป็นความพยายามใน
การส่งเสริมให้ประชาชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่พื้นฐาน
ที่ มั่ นคง โดยครอบคลุม การบริก ารกั บบุ คคลและ
ชุมชนในลักษณะของการพัฒ นาสั งคมรวมถึงเป็ น
การเสริ ม สร้างให้ บุ คคลสามารถเผชิ ญ กั บ สภาพ
ปัญหาทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมได้ เป็น
อย่างดี
วิจิตร ระวิวงศ์ (2532: 1) ให้ ความหมาย
ว่า สวัสดิการสังคม คือ กิจกรรมที่รัฐบาลและเอกชน
ทุ ก ระดั บ จัดให้ มี ขึ้นทั้ งที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ น
ทางการเพื่อประกันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
โดยอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่ มีความรู้หลากหลายสาขา
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ไม่ เฉพาะต้ องเป็ นนั ก สั งคมศาสตร์เท่ านั้ น และมี
จุดศูนย์กลางส าคัญ คือ ประชาชน นอกจากนี้ งาน
สวัสดิการสังคมไม่เพียงแต่จะเป็นการช่วยเหลือหรือ
แก้ ไขปั ญหาให้ แก่ ประชาชนที่ ประสบความเดื อดร้อน
เท่ านั้นแต่ยังกินความรวมถึงมาตรการป้องกันและ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้นด้วย
นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ (2540: 3 อ้างถึง
ในวันทนีย์ วาสิกะสินธุ์ และนนทพัฒน์ ปัทมดุล, 2538:
2) ให้ความหมายของสวัสดิการสังคมว่า เป็นระบบ
การจัดบริการสังคมเพื่ อตอบสนองความต้องการ
พื้ นฐานของประชาชนและความมั่ นคงทางสั งคม
ในระบบมาตรฐานเพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาสั ง คมใน
ระดับพื้นฐานและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยในการดาเนินการด้านสวัสดิการสั งคม
จะต้องประกอบด้วยสถาบันทางสังคมและบุคลากรที่มี
ความหลากหลายทางวิชาชีพหรือเป็นสหวิชาชีพเป็น
ผู้ ด าเนิ น การในแต่ ละด้ านเพื่ อส่ งผลให้ สภาพความ
เป็ นอยู่ ของประชาชน ในสั ง คมมี ม าตรฐานและ
คุณภาพ
จากความหมายของสวัส ดิ ก ารทาง
สังคมที่ นั กวิชาการแต่ ละท่ านได้ให้ ความหมายไว้
สามารถสรุปได้ว่า สวัสดิการสังคม คือ กิ จกรรมที่
จัดขึ้นโดยองค์กรของรัฐ หรือเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการพื้ น ฐานในด้ านต่ างๆอั น
จาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมให้มี
มาตรฐานและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข โดยกิ จกรรม
ดั งกล่ าวอาจจั ดขึ้ นอย่ างเป็ นทางการหรื อ ไม่ เ ป็ น
ทางการก็ได้
องค์ ป ระกอบของสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
หากเราพิจารณาถึงงานสวัสดิการสังคมในลักษณะที่
เป็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

หรื อ อาจเรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ าสวั ส ดิ ภ าพแล้ ว
จะพบว่างานสวัส ดิ การเป็ นงานที่ มี กิ จกรรมและ
ขอบเขตที่ กว้างขวางมาก ทั้ งนี้เพื่อให้กิ จกรรมดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้องการและความจาเป็นต่อ
การดารงชีวิต รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
อย่ างครอบคลุ ม ในทุ ก ๆด้ านที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การ
ดารงชีวิตนั่นเอง ดังนั้น เราอาจจาแนกองค์ประกอบของ
สวัสดิการสังคมได้ 7 ประการ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวก็
คือปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่หรือ
สภาพชี วิ ตที่ ดี นั่ นเอง โดยปั จจั ยดั งกล่ าวมี ดั งนี้
(พงษ์กฤษณ์ มงคลสินธุ์, 2536: 31 อ้างถึงใน วันทนี ย์
วาสิ กะสิ นธุ์ และ นนทพั ฒน์ ปั ทมดุ ล, 2538: 3)
(1) การศึ กษา (2) สุ ขภาพอนามั ย (3) ที่ อยู่ อาศั ย
(4) การท างานและการมีรายได้ (5) ความมั่นคงทางสังคม
(6) บริการสังคม และ (7) นันทนาการ
สามารถจ าแนกประเภทของงาน
สวั ส ดิ การสั ง คมได้ เป็ น 3 ประเภท ใหญ่ ๆ ดั งนี้
(กรมประชาสงเคราะห์, 2541: 97-98)
1. สาธารณูปการ เป็นการช่วยเหลือ
โดยทั่ วไปแก่ ประชาชน หรือครอบครัวที่ ไม่ สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยจะต้องมี การสอบสวนข้อเท็ จจริง
หรือทดสอบความจ าเป็นก่ อน การช่วยเหลือแบบ
สาธารณู ป การนี้ อาจปรากฏออกมาในลั กษณะดั งนี้
(1) การให้ ความช่ วยเหลื อแบบรั บเข้ ามาอยู่ ในสถาน
สงเคราะห์ (2) การให้ ความช่วยเหลื อเป็ นเงิน เป็ นการ
บรรเทาความเดือดร้อน หรือเป็นการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะ
หน้า โดยให้ความช่วยเหลือเป็ นเงินเพื่ อให้คนเหล่ านี้
นาไปใช้ จ่ายในสิ่ งที่ มี ความจ าเป็ นต่อการดารงชีวิ ต
(3) การให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของเป็นการช่วยเหลือ
ในลักษณะเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน
แต่เปลี่ยนมาให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของแทนเพื่อ
เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือนาเงินไปใช้
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จ่ายในสิ่ งที่ ไม่ จ าเป็ น (4) การให้ ความช่ วยเหลื อเป็ น
บริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะของการ
ให้คาปรึกษาคาแนะนาเพื่อให้ผู้มารับบริการนาไปเป็น
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา (กรมประชาสงเคราะห์ ,
2541: 97-98)
2. การประกั นสังคม คือ วิธีป้องกั น
ปั ญ หาที่ อาจเกิ ดขึ้ น ได้ กั บ บุ คคลหรื อ ครอบครั ว
ด้วยการสร้างหลักประกันไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
แนวคิดของการประกั นสังคมนี้มี ลักษณะที่ เป็นการ
ป้องกันปัญหาและเป็นการเสริมสร้างหลักประกันใน
การดารงชีวิตด้วยการออมเงินเพื่อเก็บเป็นค่าใช้จ่าย
เมื่ อยามที่ เกิ ดความจ าเป็ น เช่น เมื่ อเจ็บป่ วย ว่างงาน
ประสบอุบัติเหตุ หรือชราภาพ เป็นต้น
3. บริการสาธารณะ เป็นลักษณะงาน
ที่รัฐบาลจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งเป็นการทั่วไป โดยไม่คานึงว่าจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความเดือดร้อนจาเป็นหรือไม่ (กรมประชาสงเคราะห์,
2541: 99) หรืออาจจะเป็นวิธีการจัดบริการทางสังคม
ที่จาเป็นต่อการยังชีพซึ่งเป็นบริการที่รัฐหรือเอกชน
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะ
โดยลาพังแล้วประชาชนไม่สามารถที่จะจัดหาบริการ
สาธารณะเหล่านี้ได้โดยลาพังตน เนื่องจากบริการ
สาธารณะเป็นบริการที่มีผลกระทบภายนอก กลไกตลาด
จึงไม่ สามารถจัดสรรบริการประเภทนี้ได้ ดังนั้นรัฐจึง
ต้องเข้ามาจัดบริการเหล่านี้ซึ่งอาจจะดาเนินการเอง
หรือมอบให้เอกชนเป็นผู้ดาเนินการก็ได้บริการสาธารณะ
ที่จาเป็นต่อการดารงชีพ ได้แก่ บริการความปลอดภัย
บริการป้องกั นประเทศ บริการด้านการศึกษา บริการ
ด้านสาธารณสุข เป็นต้น
จากความหมาย องค์ประกอบ และประเภท
ของงานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมได้ ส ะท้ อนให้ เห็ น ว่ า
สวัสดิการสังคมเป็นงานที่มีความหลากหลายและ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

ครอบคลุมการดารงชีวิตของคนในสังคมเกื อบทุ กด้าน
ทั้งนี้ก็เพื่อจะเสริมสร้างสวัสดิภาพของคนในสังคมให้
ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) โดยกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้
ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
จานวน 257 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการกาหนดจานวนประชากรตาม
ประเภทและเขตพื้ นที่ อาศั ยของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิ จั ย และมี วิ ธี การ
สร้างแบบสอบถาม ซึ่งได้จากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง มาสร้างเครื่องมือคือแบบสอบถาม
โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการ
วิจัยโดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามมี
ลั กษณะเป็ น แบบส ารวจรายการ (Check List)
จุด มุ่ ง หมายเพื่ อ ทราบข้ อมู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม
2. ข้อมู ลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการน านโยบายการด าเนิ นงานสวั สดิ การสั งคม
ผู้สู งอายุ ขององค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบลดอนยาง
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีไปปฏิบัติในด้านมาตรฐาน
ของนโยบาย ด้านทรัพยากรของนโยบาย ด้านปริมาณ
และคุณภาพของบุคลากร ด้านความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ด้านทัศนคติของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ และ
ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
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3. ข้ อมู ลด้ านผลของการน านโยบายการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปปฏิบัติ
4. ข้อเสนอแนะการนานโยบายการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ไปปฏิบัติ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดัง นี้ (1) ผู้ วิจั ยขอหนั งสื อ แนะน าตั วจากบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ส่งถึง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาง อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุ รี เพื่ อ ขอความร่วมมื อ และอ านวย
ความสะดวกในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนยาง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และ
(2) ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามผู้สูงอายุ/
ผู้ดูแลผู้สูงอายุรวบรวมและเก็บแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเอง
ข้อมู ลที่ ได้รวบรวมไว้แล้วจะถูกนาไปวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) โดยเลื อกใช้ สถิ ติ ดั ง ต่ อไปนี้
(1) สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเพื่ อ
บรรยายลั กษณะต่ างๆของตั วแปร และ (2) สถิ ติ เชิ ง
อนุมาน (Inferential statistics) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Pearson Correlation) ตัวแปร
มากกว่า 2 ตัวแปร (Multiple Regression) เพื่อทดสอบ
สมมติฐานที่ 1และ 2

จังหวัดเพชรบุรีพบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จของการนา
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาง
อาเภอเมื อง จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย คือ (1) ด้าน
มาตรฐานและวัตถุ ป ระสงค์ข องนโยบาย (2) ด้ าน
ทรัพยากรของนโยบาย (3) ด้านปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากร (4) ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนอง
ของผู้ นานโยบายไปปฏิบั ติ (5) ด้านลักษณะของ
องค์การที่นานโยบายไปปฏิบัติ (6) ด้านประสิทธิภาพ
ในการติดต่อสื่อสารพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ เห็น
ด้วยมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ในระดับเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ย=4.23 เมื่อพิจารณารายข้อ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ พบว่ านโยบายของการด าเนิ นงานสวัสดิ การ
สังคมผู้สูงอายุมีเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เห็นด้วยมาก
ที่ สุ ด ค่ าเฉลี่ ย=4.28 รองลงมาคื อนโยบายของการ
ด าเนิ นงานสวั สดิ การสั งคมผู้ สู งอายุ มี เป้ าหมายของ
การด าเนิ นงานที่ ชั ดเจนเป็ นรู ปธรรมค่ าเฉลี่ ย=4.25
และผู้สูงอายุได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เห็นด้วยน้อยที่ สุด
ค่าเฉลี่ย = 4.17
2. ด้านทรัพยากรของนโยบาย ในระดับเห็ น
ด้วยมาก ค่าเฉลี่ย=4.10 เมื่ อพิจารณารายข้อเรียงล าดั บ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์การวิเคราะห์
พบว่า หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเพียงพอแก่การนานโยบายของการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติเห็นด้วย
มากที่สุดค่าเฉลี่ย=4.16 รองลงมาคือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีสถานที่ในการดาเนิน งานตามนโยบาย
สวัสดิ การสั งคมผู้ สู งอายุอย่างเพี ยงพอค่ าเฉลี่ย=4.13
และหน่วยงานที่มสี ่วนร่วมมีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จต่อการนา
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนยาง อาเภอเมือง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)
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ในการน านโยบายของการด าเนิ นงานสวั สดิ การสั งคม
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติเห็นด้วยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย = 4.02
3. ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคลากร
ในระดับเห็นด้วยมากค่าเฉลี่ย=3.84 เมื่อพิ จารณาราย
ข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์
การวิ เคราะห์ พบว่ า เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานมี จ านวน
เพี ยงพอกั บปริมาณงานที่ ต้ องปฏิ บั ติ เห็นด้วยมากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ ย= 3.95 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับการอบรม ดูงานหรือศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
งานตามนโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ค่ าเฉลี่ ย=3.93 และเจ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี พื้ น
ฐานความรู้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย=3.65
4. ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนอง
ของผู้ น านโยบายไปปฏิ บั ติ ในระดั บเห็ นด้ วยมาก
ค่าเฉลี่ย=3.79 เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้ อยตามเกณฑ์ การวิ เคราะห์ พบว่ า
กานัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและสนับ สนุนใน
การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการนา
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี เห็นด้วยมากที่สุดค่าเฉลี่ย=
3.95 รองลงมาคื อ เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้อ งให้ ความ
ร่ ว มมื อ และสนั บสนุ น ในการประชาสั ม พั น ธ์
ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ขั้ น ตอนในการน านโยบายการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้ องด้ วยดี ค่ าเฉลี่ ย =3.77 และส่ วนราชการ
ระดับจังหวัดให้ความร่วมมื อและสนับสนุนในการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร ขั้นตอนในการนา
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย = 3.70

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

5. ด้ านลักษณะขององค์ การที่ น านโยบาย
ไปปฏิ บั ติ ในระดั บ เห็ น ด้ วยมากค่ า เฉลี่ ย =4.13
เมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้ อยตามเกณฑ์ การวิ เคราะห์ พบว่ าผู้ ปฏิ บั ติ งานมี
ความยินดี ที่ จ ะให้ บ ริก ารและให้ค วามร่วมมื อแก่
บุ ค คลในหน่ วยงานในการน านโยบายการด าเนิ นงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติเห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย=4.23 รองลงมาคือ ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อม
ที่จะอุทิ ศและเสียสละเวลาให้กับ การนานโยบาย
การดาเนินงานสวัส ดิการสัง คมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย=4.13 และผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะ
ปฏิ บั ติ งานตามนโยบายของการด าเนิ นงานสวัสดิ การ
สังคมผู้สูงอายุเห็นด้วยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย=4.05
6. ด้านประสิ ทธิภาพในการติ ด ต่อ สื่ อ สาร
ในระดั บเห็ นด้ วยมากค่ าเฉลี่ ย=3.92 เมื่ อพิ จารณา
รายข้ อเรี ยงล าดั บค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อยตาม
เกณฑ์การวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ประชาสัมพันธ์การนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อต่างๆให้ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง
ได้ ท ราบเกี่ ยวกั บ ขั้ น ตอนวิ ธีก ารด าเนิ น งานและ
ระยะเวลาเห็ นด้ วยมากที่ สุ ดค่ าเฉลี่ ย=3.96 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้บริการข้ อมู ล
ขั้นตอนการดาเนินการตามนโยบายการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุด้วยความชัดเจนค่าเฉลี่ย=3.95
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการ
ข้อมู ลข่าวสาร ตอบคาถามแก่ ผู้ที่ เกี่ ยวข้องโดยวิธี
ด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ด้วยความชัดเจนเห็น
ด้วยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย=3.85
7. ระดับความสาเร็จของการนานโยบาย
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลดอนยาง อ าเภอเมื อง จั งหวั ดเพชรบุ รี
ไปปฏิบัติในระดับพอใจมากค่าเฉลี่ย=3.56 เมื่อพิจารณา
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รายข้อเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามเกณฑ์
การวิเคราะห์พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลให้การ
สนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ที่มา
ติดต่อบริการด้านต่างๆเห็นด้วยมากที่สุดค่าเฉลี่ย=3.83
(ด้านความมั่นคงทางสังคม) รองลงมาคือ องค์การ
บริหารส่วนตาบลจัดให้มี กลุ่มอาสาสมั ครดูแลผู้สูงอายุ
ที่บ้านในชุมชนค่าเฉลี่ย=3.79 (ด้านการสร้างบริการ
และเครือข่ายการเกื้อหนุน) และองค์การบริหารส่วน
ตาบลให้การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของ
ผู้สูงอายุเห็นด้วยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ย=3.13 (ด้านความ
มั่นคงทางสังคม)
ค่า สัม ประสิท ธิ์ ส หสัม พั นธ์ตั วแปรปั จจั ย
ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ของ
นโยบาย ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพ (X4) มีความ
สัมพันธ์เชิงลบต่อความสาเร็จของการนานโยบาย
การดาเนินงานสวัส ดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความแกร่ง
ของความสัมพันธ์ในระดับต่า (r = -.137)
2. ปั จจัยแห่ งความส าเร็จของนโยบายด้ าน
ทรัพยากรของนโยบาย (X6) มี ความสัมพั นธ์ เชิงบวกต่อ
ความสาเร็จของการนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และมีความแกร่งของความสัมพั นธ์ในระดับ
ต่ามาก (r=.132)
3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย
ด้ า น ปริ มาณ และคุ ณ ภาพของบุ คลากร (X8)
มีความสัมพันธ์ เชิงลบ ต่อความสาเร็จของการนานโยบาย
การด าเนิ นงานสวัส ดิ ก ารสัง คมผู้ สู ง อายุ ไปปฏิ บั ติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความแกร่ง
ของความสัมพันธ์ ในระดับต่ามาก (r=-.138)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของนโยบาย
ด้ านความร่ ว มมื อ หรื อ การตอบสนองของผู้ น า
นโยบายไปปฏิ บั ติ (X9) มี ความสั มพั นธ์ เชิ งบวกต่ อ
ความส าเร็จ ของการนานโยบายการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.01 และมี ความแกร่งของความสัมพันธ์
ในระดับปานกลางค่อนข้างต่า (r=.314)
5. ปัจ จัยแห่ง ความส าเร็จ ของนโยบาย
ด้ า น ประสิ ทธิ ภาพในการติ ดต่ อสื่ อสาร (X11)
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ต่อความสาเร็จของการนานโยบาย
การด าเนิ นงานสวัส ดิ ก ารสัง คมผู้ สู ง อายุ ไปปฏิ บั ติ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความแกร่ง
ของความสั มพั นธ์ ในระดั บ ปานกลางค่ อนข้ างต่ า
(r=.479)
ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้ อที่ 1 พบว่ า
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยแห่งความสาเร็จของ
นโยบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสาเร็จของ
การนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ปัจจัยส่วนบุคคล
5 ตัวแปร และปัจจัยแห่งความสาเร็จของนโยบาย
6 ตัวแปร ร่วมกันอธิบายการผันแปรความสาเร็จ
ของการนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูง อายุไปปฏิบั ติ ได้ร้อยละ 33.5 โดยมี ตัวแปร
อิส ระที่ มี อานาจการอธิบ ายมากที่ สุดในสมการมี
5 ตัวแปร จึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัย
ส่ วนบุ คคล และปั จจั ยแห่ งความส าเร็ จของนโยบาย
ร่วมกันอธิบายการผันแปร ความสาเร็จของการนา
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ ได้อย่างน้อยร้อยละ 30
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อภิปรายผล
1. ด้ า นมาตรฐานและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
นโยบายประชาชนมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บการน า
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิ บั ติ ด้ านมาตรฐานและวั ตถุ ประสงค์ ของนโยบาย
ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า
นโยบายของการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ,นโยบายของการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมี เป้าหมายที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม และนโยบายของการด าเนิ นงานสวัสดิ การ
สังคมผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติได้ตามระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่กาหนดอย่างต่อเนื่องเห็นด้วยมากที่สุด
2. ด้านทรัพยากรของนโยบายประชาชนมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนานโยบายการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ด้านทรัพยากร
ของนโยบายในระดับเห็นด้วยมาก เมื่ อ พิ จ ารณา
รายข้อพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบุคคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเพี ยงพอแก่ การนานโยบาย
การดาเนินงานสวัส ดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
เห็นด้วยมากที่สุด
3. ด้านปริม าณและคุณ ภาพของบุคลากร
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนานโยบายการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติด้านปริมาณ
และคุณ ภาพของบุค ลากรในระดับ เห็ นด้ วยมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
จานวนเพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติเห็นด้วย
มากที่สุด
4. ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของ
ผู้นานโยบายไปปฏิบัติประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ ด้านความร่วมมือหรือการตอบสนองของ
ผู้นานโยบายไปปฏิบัติในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่า ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนในการนานโยบายการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดี
เห็นด้วยมากที่สุด
5. ด้านลักษณะขององค์การที่นานโยบายไป
ปฏิ บั ติ ป ระชาชนมี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ การน า
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การที่นานโยบายไป
ปฏิบัติในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความยินดีที่จะให้บริการและ
ให้ความร่วมมื อ เเก่ บุคคลในหน่วยงานในการน า
นโยบายการดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้ สูงอายุไป
ปฏิบัตเิ ห็นด้วยมากที่สุด
6. ด้านประสิ ท ธิภ าพในการติ ดต่อ สื่อสาร
ประชาชน มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บการนานโยบาย
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบั ติ
ด้านประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารในระดับเห็นด้วย
มาก เมื่ อพิ จารณารายข้ อพบว่า หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
มีการประชาสัมพันธ์การนานโยบายการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในรูปแบบของสื่อต่างๆให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ ยวกับขั้นตอนวิธีการดาเนินงาน
ละระยะเวลาเห็นด้วยมากที่สุด
7. ด้านความสาเร็จของการนานโยบายการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติประชาชน
พึงพอใจเกี่ยวกั บความสาเร็จของการนานโยบาย
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ในระดับ
เห็นด้วยมาก เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวกแก่
ผู้สูงอายุที่มาติดต่อบริการด้านต่างๆเห็นด้วยมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเผยแพร่
ความรู้ในเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุให้ประชาชนได้รับ
รู้และเข้าใจ
2. ควรส่ งเสริมการอบรมอาชีพให้ กั บผู้ สูงอายุ
ให้หลากหลายโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้

3. ควรมี การให้ บริการด้านยานพาหนะส าหรับ
ผู้สูงอายุในพื้นที่
4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานควรได้รับการอบรม
อย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกั บ
ผู้สูงอายุ
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