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การนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏบิัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

The Policy Implementation of Provided Welfare for the Elderly of Local Organization 
Administration Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province 

 
ธาริกาศักด์ิเศรษฐ1 

 
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ
ไปปฏิบัติ2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ และ 
3) พัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ ผู้สูงอายุของอําเภอสิชล จํานวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ สถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้นํานโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ และผู้สูงอายุ รวมท้ังส้ิน
จํานวน  10  คนใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือ 
 ผลการวิจัยพบว่า    
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง 
 2. ปัจจัยด้านการทําความเข้าใจช้ีแจงในกระบวนการนโยบายและหลักปฏิบัติให้แก่ผู้นํา
นโยบายไปปฏิบัติทราบ ด้านการติดตามผลและประเมินผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การกระจาย
อํานาจให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง ด้านความสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีความต่อเน่ือง ด้านการกําหนดระยะเวลาในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจนด้านการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติและ
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบายสามารถร่วมกันทํานายผลการนํานโยบาย
ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติของอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร้อยละ 38.5 
 3. แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ 1) จัดทําโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน  2) จัดต้ังศูนย์
ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านผู้สูงอายุให้ได้รับทราบโดยทั่วกันและ  
4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานให้มีทักษะและคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ
ผู้สูงอายุ 
คําสําคัญ: การนํานโยบายไปปฏิบัติสวัสดิการ ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 This research aimed to study 1) the policy implementation of provided welfare 
for the elderly;2 ) study the factors that affect the implementation of policies to 
provide welfare for the elderly to the practice and 3 ) develop appropriate guidelines 
the welfare of the elderlyof local organization administration Sichon District, Nakhon Si 
Thammarat Province.The research methodology of quantitative research and 
qualitative research. The samples Elderly Sichon 400 stratified random sampling. 
Questionnaires were used statistic is the percentage, average, standard deviation, 
regression analysis.The information isthe policy of public services to the elderly to 
practice and the elderly a total of 10 people interviewed using a tool. 

The research results were as follows: 
 1. Factors affecting policy implementation and policy implementation of 
provide welfare for the elderlyof local organization administration Sichon District, 
Nakhon Si Thammarat Province as a whole is moderate. 
 2. Understanding factors explain the procedures, policies and practices to 
policy leaders to act accordingly, the monitoring and evaluation of policy 
implementation the decentralization to the policy implemented thoroughly, 
consistency with the local context in implementation, the implementation is ongoing 
the timing of implementation are clear, the promotion of moral principles ethical 
leadership to policy implementation and the participation of beneficiaries in the 
policy process  could predict the policy implementation of  provide welfare for the 
elderly of local organization administration Sichon District, Nakhon Si Thammarat 
Province was 38.5 percent. 
 3. Guidelines to provide welfare for the elderly of the local administration, 
Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province, including 1) a training caregivers at 
home; 2) establishment of elderly day; 3) publicize information on the elderly and  
4) development officer responsible for their skills, merits and ethics in serving the 
elderly. 
Keywords: policy implementation, welfare, elderly 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั่วโลกมีผลให้ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ทวีปยุโรปเป็นภูมิภาคที่มีผู้สูงอายุมากท่ีสุด  โดยเฉพาะประเทศอิตาลี กรีซ เยอรมัน และ
สวิสเซอร์แลนด์ สําหรับทวีปเอเชียญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากท่ีสุด (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2547, น.1)หลายต่อหลายประเทศจึงพยายามศึกษาค้นคว้าและวิจัยเก่ียวกับผู้สูงอายุมากข้ึน 
เพ่ือพัฒนาประเทศของตนให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ จากรายงานขององค์การสหประชาชาติ
พบว่า ในปี 2518ท่ัวโลกมีประชากรท้ังสิ้น 4,100ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ จํานวน 350 ล้านคน และในปี 
2543 มีประชากรท้ังสิ้น 6,500 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ จํานวน 390 ล้านคน  และได้คาดการณ์จาก
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การศึกษาทางประชากรศาสตร์ว่า ในปี 2568 ทั่วโลกจะมีประชากรท้ังสิ้น  8,200 ล้านคน โดยจะมี
ผู้สูงอายุจํานวน 1,100 ล้านคน  แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก มีสัดส่วน ร้อยละ 100 
ในขณะท่ีการเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 224 น่ันคือ “โลกกําลังจะกลายเป็นโลกของ
ผู้สูงอายุ” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2547, น.33-60) ท้ังนี้เป็นผล 
อันเน่ืองมาจากพัฒนาการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก สามารถ
ทําให้มนุษย์มีอายุขัยเฉล่ียเพ่ิมมากข้ึน (บรรลุ ศิริพานิช, 2550, น.12) และเกิดจากการลดลงของ
ภาวะเจริญพันธ์ุหรือภาวะการเกิด ซ่ึงเม่ือ 50 ปีท่ีแล้ว ผู้หญิงคนหน่ึงมีบุตรโดยเฉลี่ยมากกว่า 6 คน 
และในปัจจุบันมีบุตรโดยเฉล่ียน้อยกว่า 2 คน การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนและจํานวน
ประชากรวัยเด็กลดลงเป็นลําดับอย่างรวดเร็ว จนนํามาสู่การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรวัย
สูงอายุ โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากประชากรเยาว์วัยเป็นประชากรสูงอายุ 
(วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 
2555, น.8) ซ่ึงประเทศไทยก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเป็นไปตามกระแส
ดังกล่าว เน่ืองจากผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5.0 ในปี 2513 เป็นร้อยละ 9.5 
ในปี 2543  และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 15.30 ในปี 2557 แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกําลัง
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (population aging) 
 การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นภารกิจหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนซ่ึงได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 
กล่าวคือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) กําหนดให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ
หน้าท่ีในการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสซ่ึงเป็นการ
กล่าวถึงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมไว้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) มาตรา 53 (1) และมาตรา56 (1) 
กําหนดให้เทศบาลตําบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีอํานาจหน้าท่ีต้องส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มหน่ึงท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์และได้รับการ
พัฒนาซ่ึงรวมถึงกลุ่มสตรีเด็กและผู้พิการ(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2548, น.24) 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  โดยสัดส่วนโครงสร้างประชากรที่มีอายุ  60 ปี
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.95ในปี  2551  เป็นร้อยละ 12.13ในปี 2552 และ 12.37,  12.54  ในปี 
2553 และปี 2554ตามลําดับ (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556) 
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนํานโยบาย
ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะนําเสนอต่อผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นําไปใช้ในการวางแผนจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบทของชุมชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอําเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. เพ่ือพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ปัจจัยด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างนโยบายและการปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร 
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอด้านการกําหนดภารกิจและมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจนด้านการทําความเข้าใจช้ีแจงในกระบวนการนโยบายและหลักปฏิบัติให้แก่
ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติทราบด้านการกระจายอํานาจให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึงด้าน
กําหนดระยะเวลาในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจนด้านคํานึงถึงลําดับความสําคัญของนโยบาย
เร่งด่วนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการด้านความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติด้านการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติด้านการมีส่วน
ร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบายด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้านการติดตามผลและประเมินผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติและด้านการนํานโยบายไป
ปฏิบัติท่ีมีความต่อเน่ืองส่งผลต่อการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้สูงอายุของอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 
8,373 คน ใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยคํานวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 
1967, p.98) กําหนดให้มีความคลาดเคล่ือน .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 382 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key informants)ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ กลุ่มผู้นํานโยบายการบริการ
สาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติจํานวน 7 คน และผู้รับบริการ 3 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
1. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง โดยแบ่งออกเป็น  

3  ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นคําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบสํารวจรายการเพ่ือให้เลือกตอบประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความเพียงพอของ
รายได้ อาชีพ และประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่   
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ตอนที่ 2เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติลักษณะคําถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3  เป็นคําถามเก่ียวกับผลการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

2. การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depthinterview) เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูล
สําคัญแบบมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นมาจากวรรณกรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการเพ่ือให้เลือกตอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติแจกแจงความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)    
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัตินํามาหาค่าเฉลี่ย (mean)  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) โดยในการแปลความหมายค่าเฉล่ียได้ใช้เกณฑ์ของเบสท์(Best, 
1981, p.184)  

3. การนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ นํามาหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยในการแปลความหมายค่าเฉล่ียได้ใช้เกณฑ์ของเบสท์(Best, 1981, p.184)  

4. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติและการนํานโยบาย
ด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   

5. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple linear regression analysis) เพ่ืออธิบายการผันแปรของ
การนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 

6. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจํานวน 400 คนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
เพศชาย  จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 อายุระหว่าง70-79 ปี มากท่ีสุดจํานวน 154 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.50 ระดับการศึกษาประถมศึกษาและต่ํากว่ามากที่สุดจํานวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.25 ความพอเพียงของรายได้ พบว่า เพียงพอแต่ไม่มีเหลือเก็บ จํานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.25 อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด จํานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50  และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50   
 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี  ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของนโยบายเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ  ด้านการนํานโยบายไป
ปฏิบัติท่ีครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้นํา
นโยบายไปปฏิบัติ  ด้านกําหนดระยะเวลาในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจน  ด้านความสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่นในการนํานโยบายไปปฏิบัติด้านการกระจายอํานาจให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติ
อย่างท่ัวถึง ด้านคํานึงถึงลําดับความสําคัญของนโยบายเร่งด่วนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีความต่อเน่ืองด้านการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้าน
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ด้านการทําความเข้าใจช้ีแจงในกระบวนการ
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นโยบายและหลักปฏิบัติให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติทราบด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการใน
กระบวนการนโยบายด้านการกําหนดภารกิจและมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติท่ีชัดเจน และด้านการติดตามผลและประเมินผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

3. ผลการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอําเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังน้ี คือ ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน รองลงมาคือ ด้านสุขภาพและการ
รกัษาพยาบาล ด้านนันทนาการ ด้านรายได้ ด้านที่พักอาศัยและด้านความม่ันคงทางสังคม 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการทําความเข้าใจช้ีแจงในกระบวนการ
นโยบายและหลักปฏิบัติให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติทราบ ด้านการติดตามผลและประเมินผลในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ การกระจายอํานาจให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึง ด้านความสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่นในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีความต่อเนื่อง ด้าน
การกําหนดระยะเวลาในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจนด้านการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติและด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบายสามารถ
ร่วมกันทํานายผลการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติของอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ร้อยละ 38.5 

5. แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่  

1) ควรจัดให้มีโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเพ่ือให้ความรู้แก่ญาติท่ีทําหน้าท่ีดูแล
ผู้สูงอายุได้นําความรู้ไปดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านอาหาร ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ท่ีอยู่อาศัย และการดูแลด้านจิตใจ 

2) ควรจัดต้ังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน เพ่ือเป็นสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรม
คล้ายกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านผู้สูงอายุให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
โดยเฉพาะสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้สูงอายุต้องได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 

4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานให้มีทักษะและคุณธรรม จริยธรรมในการ
ให้บริการ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.การนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเก้ือหนุน ได้แก่ มีการจัดกิจกรรม
เชิดชูผู้สูงอายุในเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น และมีการจัดทํา
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุระดับชุมชน รองลงมาคือ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ได้แก่ การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุในชุมชน และการให้บริการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับผู้สูงอายุส่วน
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านความม่ันคงทางสังคมได้แก่ ยังไม่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวันที่รับ
ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ลําพัง เม่ือพิจาณาข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละแห่งมีผลงานที่โดดเด่นด้านผู้สูงอายุท่ีต่างกัน ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินเพ่ือไปประกอบอาชีพ
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ของเทศบาลตําบลสิชล การจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองทุกเดือน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเทพราช และมีสถานสงเคราะห์หน่วยพัฒนาสังคมที่ 
21 ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลทุ่งใส ท้ังน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของเสมอ จัดพล (2556,  
น.510-511) ได้วิจัยเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลอําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า  ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างนโยบายและการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ได้รับสวัสดิการด้านผู้สูงอายุจากหน่วยงาน
ภาครัฐครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดและมีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน รองลงมาคือ  ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติที่ครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ ให้บริการผู้สูงอายุด้วยความเสมอภาคโดยไม่คํานึงถึงพวกพ้องหรือหวังผลทางการเมือง 
และผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีได้รับการจัดสวัสดิการท่ีท่ัวถึงส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านการติดตามผล
และประเมินผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ ขาดการนําเสนอผลการติดตามประเมินผลงานด้าน
ผู้สูงอายุ และขาดการนําข้อบกพร่องมาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีถัดไปเม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า 

1) ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยง
ระหว่างนโยบายและการปฏิบัติพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการด้านผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และมีการประชาสัมพันธ์
เป้าหมายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกัน เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้
พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชขาด
กระบวนการท่ีเช่ือมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ โดยทุกแห่งไม่มีการกําหนดนโยบายด้าน
ผู้สูงอายุท่ีเป็นการเฉพาะทั้งๆ ท่ีเกือบทุกแห่งมีประชากรผู้สูงอายุเกินร้อยละ10 ของประชากร ซ่ึงก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่เน้นงานประจํา เช่น การแจกเบี้ยยังชีพ และการดูแล
สุขภาพเบ้ืองต้นเท่านั้น 

2) ด้านการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกําหนด และมีจํานวนเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลผู้สูงอายุท่ีเพียงพอโดยมี
สัดส่วนเจ้าหน้าท่ีต่อผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้พบว่า ท้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดสรรเร่ือง
งบประมาณผ่านข้อบัญญัติและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และมีการต้ังงบประมาณผ่านกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเพ่ือขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีนอกเหนือจากการ
จ่ายเบ้ียยังชีพรายเดือน    

3) ด้านการกําหนดภารกิจและมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติท่ีชัดเจนพบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีโดยตรงในการ
ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบมีอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติงบประมาณด้าน
ผู้สงูอายุ เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล
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ในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการมอบหมายภารกิจให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการ
เฉพาะท่ีแน่นอน ซ่ึงตําแหน่งท่ีรับผิดชอบโดยตรงคือนักพัฒนาชุมชน  

4) ด้านการทําความเข้าใจช้ีแจงในกระบวนการนโยบายและหลักปฏิบัติให้แก่ผู้นํา
นโยบายไปปฏิบัติทราบพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในงานผู้สูงอายุ และมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการด้านการจัด
สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีได้พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราชทุกแห่งจะมีการส่งเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานไปฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน และให้มีการยึดถือการปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข้อง 

5) ด้านการกระจายอํานาจให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติอย่างท่ัวถึงพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีการให้บริการดูแลผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้
พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชมี
การกระจายอํานาจให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตัดสินใจดําเนินการจัดทําโครงการที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุได้
ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเจ้าหน้าที่แต่ละคน ทําให้ผลงานแต่ละแห่งจะมีความ
แตกต่างกัน 

6) ด้านกําหนดระยะเวลาในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจนพบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมาปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และมีการกําหนดระยะเวลาใน
การให้บริการผู้สูงอายุและประกาศให้รับทราบกันอย่างท่ัวถึงเม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้
พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทุกแห่งมีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการด้านผู้สูงอายุของแต่ละแห่ง   

7) ด้านคํานึงถึงลําดับความสําคัญของนโยบายเร่งด่วนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการพบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการโดยคํานึงถึงความ
เร่งด่วนและความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่มีการให้กําลังใจและลดความวิตกกังวลแก่
ผู้สูงอายุท่ีมีมีปัญหาในการรับบริการด้านสวัสดิการต่างๆเม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้พบว่า 
ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกแห่งมี
การให้ความสําคัญกับแผนงาน โครงการท่ีเร่งด่วน โดยมีการจัดลําดับความสําคัญตามแผนพัฒนาสามปี 
ซ่ึงโครงการใดเร่งด่วนจะถูกบรรจุอยู่ในปีงบประมาณถัดไป  

8) ด้านความสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินในการนํานโยบายไปปฏิบัติพบว่า  
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
อย่างเสมอภาคกันและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชองงานผู้สูงอายุเข้าใจถึงวิถีชีวิตพ้ืนบ้านของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี 
เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขต
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชทุกแห่งมีการคํานึงถึงบริบทของพ้ืนท่ี โดยจัดทําแผนงานโครงการ
ตามความต้องการของผู้สูงอายุท่ีร้องขอ โดยผ่านกระบวนการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ันๆ  

9) ด้านการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติพบว่า   
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชองงานผู้สูงอายุมีความเคารพในศักด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุอย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชองงานผู้สูงอายุมีความ
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กระตือรือร้นในการให้บริการผู้สูงอายุเม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้พบว่า ทั้งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหารจะควบคุมกํากับให้
เจ้าหน้าท่ีให้บริการผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจ 

10) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบายพบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการงาน
ผู้สูงอายุและรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือแผนงานท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้พบว่า ท้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีส่วนร่วมน้อย ส่วน
ใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะในช่วงของการจัดทําแผนท่ีเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเท่าน้ัน 

11) ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท่ีครอบคลุมต่อกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า   
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ให้บริการผู้สูงอายุด้วยความเสมอภาคโดยไม่คํานึงถึงพวกพ้อง
หรือหวังผลทางการเมือง และผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีได้รับการจัดสวัสดิการท่ีท่ัวถึงเม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีได้พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราชมีการปฏิบัติท่ีครอบคลุมเฉพาะการแจกเบี้ยยังชีพเท่าน้ัน ส่วนด้านอ่ืนๆ ยัง 
ไม่ครอบคลุม และยังมีกิจกรรมที่น้อย 

12) ด้านการติดตามผลและประเมินผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติพบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการติดตามประเมินผลการให้บริการงานผู้สูงอายุและมีการนําข้อบกพร่อง
มาวางแผนการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีถัดไปเม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้พบว่า  
ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ใช้
การติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุ โดยไม่ได้ประเมินผลด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การดําเนินงานผู้สูงอายุ 

13) ด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีความต่อเน่ืองพบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ได้แก่ มีความต่อเน่ืองในการให้บริการและมีการคิดค้นพัฒนาการให้บริการท่ีมีความเป็น
เลิศมากย่ิงข้ึน  เม่ือพิจารณาถึงข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้พบว่า ท้ังองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาล
ตําบลในเขตอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมท่ีต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นการแจกเบ้ียยังชีพ 
กับกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆ ยังขาดความต่อเน่ือง 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยท่ีสามารถร่วมกันทํานายผลการนํานโยบายด้านการ
จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สู งอายุไปปฏิ บั ติขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินอําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราชได้ร้อยละ 38.5 ประกอบด้วย 8 ปัจจัย ได้แก่ การทําความเข้าใจช้ีแจงใน
กระบวนการนโยบายและหลักปฏิบัติให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติทราบ การติดตามผลและประเมินผล
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การกระจายอํานาจให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง ความ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  การนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีความ
ต่อเนื่อง การกําหนดระยะเวลาในการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีชัดเจนการส่งเสริมหลักคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้นํานโยบายไปปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบายทั้งน้ี
พิจารณาได้ว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่ท่ีจะทําให้การจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นหลัก กล่าวคือ ถ้า
พ้ืนท่ีใดมีเจ้าหน้าที่ท่ีดีก็จะทําให้ผู้สูงอายุได้รับบริการท่ีดีตามไปด้วย ส่วนปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง คือ การ
กําหนดระยะเวลาการนํานโยบายไปปฏิบัติและการนํานโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และสุดท้าย คือ 
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสัณห์หทัย  สงวนศักด์ิ 
(2550, น.116-125) ได้ศึกษาปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการนํานโยบายการส่ง
บริการสังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยความชัดเจนในเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ความพร้อมของทรัพยากร การสนับสนุนจากทางการเมืองและส่วนกลาง 
การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน และรูปแบบการให้บริการส่งผลในทางบวกกับความมี
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการส่งบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรมีการประกาศแผนงานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุให้เป็นที่ทราบโดยท่ัวกัน 
2. ควรมีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 
3. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานผู้สูงอายุควรมีอํานาจในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาด้าน

การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 
4. ควรส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรมีการติดตามประเมินผลการได้รับสวัสดิการของผู้สูงอายุ 
6. ควรให้บริการผู้สูงอายุได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
7. เจ้าหน้าที่ควรมีความเข้าใจถึงจิตใจของผู้สูงอายุท่ีมารับบริการ 
8. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชองงานผู้สูงอายุควรมีความเข้าใจถึงบริบทของพ้ืนที่ท่ีปฏิบัติงาน 
9. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชองงานผู้สูงอายุควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
10. ควรมีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนการให้บริการงานผู้สูงอายุ 
11. ควรให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุท่ีเท่าเทียมกัน 
12. ควรมีการนําเสนอผลการติดตามประเมินผลงานด้านผู้สูงอายุ 
13. ควรมีแผนงาน/โครงการที่ยึดถือหลักของความย่ังยืนมากกว่าการสร้างกระแสเป็น 

ครั้งคราว 
14. ควรมีการให้ความรู้คําแนะนําการดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธีให้กับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุเช่น โครงการ

ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 
15. ควรมีการช่วยเหลือค่าครองชีพประจําวันแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 

คือ มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแก่ผู้สูงอายุ 
16. ควรมีการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้สูงอายุท่ียากไร้หรือถูกทอดท้ิง 
17. ควรมีการส่งเสริมการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ เช่น การรําไม้พลอง การรําไทเก็ก  

ช่ีกง เป็นต้น 
18. ควรมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวัน 
19. ควรมีการจัดต้ังระบบเฝ้าระวังเก้ือกูลและดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษาวิจัยการผลกระทบจากการนํานโยบายด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ
ของอําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  
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